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COMARCAS

Terceira Entrância

Comarca de Alta Floresta

1ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000878-74.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO LOIOLA DE ANDRADE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORDANA BOLDORI OAB - MT0013915A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA AGRICOLA DE COTIA COOPERATIVA CENTRAL EM 

LIQUIDACAO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RITA PASCHOALINA DE SOUZA OAB - MT0008148S (ADVOGADO)

 

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

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

sob Id 13860613; II) intimar a Parte Autora para apresentar sua Réplica, no 

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

JANS PAIVA Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1002803-42.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

RUDINEI MARIA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS BARELLA OAB - MT0019537A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1002803-42.2017.8.11.0007 

REQUERENTE: RUDINEI MARIA DOS SANTOS Advogado(s) do reclamante: 

LUCAS BARELLA Vistos. Trata-se de ação de retificação de registro civil 

movida por Rudnei Maria dos Santos. Aduz a autora, em síntese, que seu 

prenome “Rudnei” define gênero masculino, resultado que traz sofrimento 

e constrangimento. Narra, ainda, que é conhecida pelo nome “Rudimaria”, 

sendo este seu nome público e notório, razão pela qual pleiteia a 

retificação de seu registro civil para que passe a constar o nome de 

“Rudimaria dos Santos”. O pedido inicial veio instruído com os documentos. 

Instado a se manifestar o Ministério Público, opinou pela intimação da 

requerente, para trazer aos autos certidões da Auditorias Militares 

Federais e Estaduais; Justiça Federal (Cível e Criminal); Tribunal Regional 

Eleitoral; Distribuidores Cíveis e Criminais; Execuções Penais e Cartório de 

Protesto. Certidões apresentadas nos autos. O Ministério Público se 

manifestou pela realização de audiência. Realizada audiência na data de 

05/06/2018, oportunidade em que o Ministério Público se manifestou 

favorável a procedência da ação. Vieram-me os autos conclusos. É o 

relatório, na essência. FUNDAMENTO. DECIDO. De inicio, ressalto que é 

plenamente possível a alteração do registro de nascimento quando 

preenchidos os requisitos exigidos por lei e, nesse sentido, colaciono o 

teor do artigo 109 da Lei de Registros Públicos, que preconiza: Art. 109. 

Quem pretender que se restaure, supra ou retifique assentamento no 

Registro Civil, requererá, em petição fundamentada e instruída com 

documentos ou com indicação de testemunhas, que o Juiz o ordene, 

ouvido o órgão do Ministério Público e os interessados, no prazo de cinco 

dias, que correrá em cartório. (Renumerado do art. 110 pela Lei nº 6.216, 

de 1975). Por assim dizer, o legislador facultou ao interessado pela 

retificação instruir o pedido apenas com documentos ou com indicação de 

testemunhas. É sabido que a regra geral no ordenamento jurídico é 

imutabilidade do nome, com exceção dos casos de erro de grafia, 

exposição ao ridículo ou se houver relevante razão de ordem pública, 

conforme artigos 56 e 57 da Lei nº 6.015/73, que assim dispõem: Art. 56. 

O interessado, no primeiro ano após ter atingido a maioridade civil, poderá, 

pessoalmente ou por procurador bastante, alterar o nome, desde que não 

prejudique os apelidos de família, averbando-se a alteração que será 

publicada pela imprensa. (Renumerado do art. 57, pela Lei nº 6.216, de 

1975). Art. 57. A alteração posterior de nome, somente por exceção e 

motivadamente, após audiência do Ministério Público, será permitida por 

sentença do juiz a que estiver sujeito o registro, arquivando-se o mandado 

e publicando-se a alteração pela imprensa, ressalvada a hipótese do art. 

110 desta Lei. (Redação dada pela Lei nº 12.100, de 2009). Art. 58. O 

prenome será definitivo, admitindo-se, todavia, a sua substituição por 

apelidos públicos notórios. (Redação dada pela Lei nº 9.708, de 1998) No 

caso dos autos, diante dos documentos coligidos no caderno processual, 

vejo que o pedido de retificação de nome deve ser deferido, uma vez que 

“Rudnei” define gênero masculino, resultado que traz sofrimento e 

constrangimento. Ademais, restou comprovado que a autora é conhecida 

pelo nome “Rudimaria”, sendo este seu nome público e notório, razão pela 

qual, em consonância com o parecer favorável do Ministério Público e a 

existência de motivação válida a autorizar a alteração pretendida pela 

autora, a retificação do registro é medida que se impõe. DISPOSITIVO: 

Ante o exposto, em consonância com o parecer do Ministério Público, com 

fundamento no artigo 109 da Lei 6.015/73 e artigo 487, inciso I, do CPC/15, 

JULGO PROCEDENTE o feito com resolução do mérito, razão pela qual, 

determino a retificação dos registros de nascimento de RUDINEI MARIA 

DOS SANTOS, devendo ser substituído por RUDIMARIA DOS SANTOS. 

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa. Sem custas. Após o trânsito em 

julgado, devidamente CERTIFICADO, EXPEÇA-SE mandado de averbação 

ao Cartório do 2º Ofício de Registro Civil, Pessoas Jurídicas, Protestos e 

Tabelionato de Rosário Oeste para que retifique o nome da requerente. 

Após o cumprimento de todas as determinações constantes da presente, 

ARQUIVE-SE o presente, mediante as baixas e cautelas de praxe. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Alta Floresta, 19 de 

junho de 2018. TIBÉRIO DE LUCENA BATISTA Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1001217-33.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAELA CRUZ DO AMARAL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Processo: 1001217-33.2018.8.11.0007. 

REQUERENTE: RAFAELA CRUZ DO AMARAL Vistos. Cuida-se os 

presentes autos de ação de retificação de registro civil proposta por 

Rafaela Cruz do Amaral objetivando a retificação do nome de sua mãe em 

seu registro de nascimento, passando a constar o nome de sua genitora 

após seu divórcio. Sustenta que à época do registro de seu nascimento, 

sua genitora era casada com José Sebastião do Amaral, possuindo o 

nome de Izabete Cruz do Amaral, entretanto, após seu divórcio no ano de 

2004, sua genitora passou a se chamar Izabete Cruz. Alega que em razão 

do nome de sua mãe ter alterado, vem enfrentando problemas para 

comprovar sua documentação com a de sua mãe, visto que em sua 

certidão de nascimento consta o nome de sua genitora como Izabete Cruz 

do Amaral. Com a inicial, acompanhou os documentos Id. 12877898, 

12877918, 12877933, 12877972, 12877983, 12877991 e 12878003. Por 

meio da decisão de Id. 1290138, ficou deferido o pedido de gratuidade da 

justiça, bem como foi determinado a intimação do Ministério Público para 

manifestação. O Ministério Público manifestou-se conforme verificado no 

parecer de Id. 13251535, favorável ao pleito inaugural, É o relato do 

necessário. Fundamento. Decido. Em análise às circunstâncias e 

elementos dos autos, entendo que assiste razão à requerente. Isso 

porque, conforme se depreende dos documentos juntados aos autos, 

mormente pela Certidão de Casamento de Izabete Cruz do Amaral (Id. 

12877918), mãe da requerente, consta que seu nome passou a ser 

Izabete Cruz. Logo, nota-se através da Certidão de Nascimento da autora 

(Id. 12877909), que o nome de sua genitora ainda consta como o de 

casada, devendo ser retificado. Com efeito, dispõe o art. 110, da Lei 

6.015/73 (Lei de Registro Público) sobre a possibilidade da retificação de 

assentamento no registro civil, onde, ouvido o órgão do Ministério Público e 

os interessados, e não havendo mais provas, o juiz decidirá sobre o 

pedido. Assim, outro caminho não há senão acolher o pedido formulado 

pela requerente. Ante o exposto, em consonância com o parecer 

Ministerial, julgo procedente a pretensão posta na inicial e, por 

conseguinte, determino a expedição do mandado, para que seja retificado 

o registro civil de Rafaela Cruz do Amaral, devendo ser alterado o nome 

de sua genitora de Izabete Cruz do Amaral, passando a ser Izabete Cruz. 
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Encaminhe-se o mandado para o Cartório de Registro Civil da desta 

Comarca, a fim de proceder às devidas alterações. Após as formalidades 

legais, arquivem-se os presentes autos com as baixas e anotações de 

praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se Alta Floresta/MT, 19 

de junho de 2018. Tibério de Lucena Batista Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001360-56.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GERCINA MENDES DOS SANTOS (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

JEFFERSON & ALEXANDRA COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E 

ORTOPEDICOS LTDA - ME (RÉU)

EMANUEL RIBEIRO FERNANDES - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

BETANIA DAS GRACAS MENDES OAB - MG123108 (ADVOGADO)

FABIO JORGE BOUERE DAHER OAB - MG96158 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Processo: 1001360-56.2017.8.11.0007. AUTOR: 

GERCINA MENDES DOS SANTOS RÉU: JEFFERSON & ALEXANDRA 

COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME, EMANUEL 

RIBEIRO FERNANDES - ME Vistos. Trata-se de ação de resolução de 

contrato c/c indenização por danos morais movida por Gercina Mendes 

dos Santos em face de Jefferson & Alexandra Comercio de Artigos 

Médicos e Ortopédicos LTDA – ME, nome fantasia Copus Medical LIFE, e 

Emanuel Ribeiro Fernandes – ME, nome fantasia Corpus Medical Life, 

objetivando a resolução do contrato firmando entre as partes, objeto da 

nota fiscal nº 108456. Alega a parte autora ser idosa (63 anos), 

aposentada e analfabeta, relata que no dia 15/11/2016, vendedores da 

empresa requerida ofereceram a requerente uma manta medicinal 

alegando que era recomendada pelo Ministério da Saúde e curava todas 

as doenças reumáticas e musculares que podiam existir, fazendo alusão 

de que seriam funcionário da saúde pública. Sustenta que foi persuadida 

pelos vendedores da parte requerida a adquirir o produto pela quantia de 

R$ 2.000,00 (dois mil reais), parcelado em 12 vezes de R$ 167,00 (cento e 

sessenta e sete reais), mediante boletos bancários, com vencimento inicial 

em 10/12/2016, ademais, a parte autora também informou já ter efetuado 

os pagamentos das parcelas dos meses de dez/16, jan/17, fev/17, mar/17 

e abril/17. Entendendo presente os requisitos, pugnou pela concessão da 

tutela antecipada a fim de determinar a suspensão da cobrança de todos 

os boletos bancários emitidos pela requerida em nome da requerente, bem 

como se abster de incluir o nome da requerente nos órgãos de proteção 

ao crédito, protestar os boletos bancários ou cede/transferir os boletos a 

outrem, sob pena de multa diária. Com a inicial, acompanhou os 

documentos de Id. 7249029 e 7249169. . A inicial foi recebida, conforme 

decisão de Id. 7250041, sendo deferida a gratuidade da justiça e, 

concedida a tutela provisória, determinando a suspensão da cobrança de 

todos os boletos bancários em nome da requerente vinculados à aquisição 

do produto oriundo do contrato de compra nº 108456, bem como a 

abstenção de incluir o nome da consumidora nos órgãos de proteção ao 

crédito, protestar os boletos bancários ou ceder/transferir os boletos a 

outrem. Tentada a realização da audiência de conciliação, conforme Id. 

9600136, o requerido Jeferson & Alexandra Comercio de Artigos Médicos 

e Ortopédicos LTDA, nome fantasia Corpus Medical Life, ofertou uma 

proposta de acordo para a parte requerente consistindo na devolução da 

quantia paga de R$ 835,00 (oitocentos e trinta e cinco reais), devidamente 

corrigidos, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, e rescindindo o contrato em 

questão, devendo a autora devolver a manta no prazo de 10 dias úteis por 

correios, sendo que a requerente aceitou tal proposta mediante depósito 

em conta de Gessé de Oliveira Pereira, Ag: 1385, Op: 013, CP: 3081380, 

Caixa Econômica Federal. Com relação ao requerido Emanuel Ribeiro 

Fernandes ME, a tentativa de conciliação restou inexitosa. O acordo 

entabulado entre as partes na audiência de conciliação foi homologado, 

conforme decisão de Id. 9628038, sendo o feito extinto com relação ao 

requerido Jefferson & Alexandra Comércio de Artigos LTDA ME, quando 

ao outro requerido, foi determinado que se aguardasse o decurso de 

prazo para a apresentação de sua contestação. A requerente juntou a 

documentação que comprovava o envio da manta via correio, conforme 

pactuado na audiência de conciliação (Id. 9762258). Seguindo, o requerido 

Emanuel Ribeiro Fernandes – ME contestou a ação, alegando que os 

pedidos descritos na inicial já foram atendidos pelo acordo realizado na 

audiência de conciliação, pugnando pela extinção do feito, alegou ainda, 

que o contrato que originou a presente ação pertencia ao requerido que já 

foi Jefferson (Id. 9884813). Foi certificado a intempestividade da 

contestação acima descrita, conforme o certificado no Id. 10136311. A 

parte autora pugnou pela decretação da revelia do requerido Emanuel, 

bem como pelo julgamento imediato do feito nos termos da inicial. É o relato 

do necessário. Fundamento. Decido. Consoante o relatório, o requerido 

Emanuel Ribeiro Fernandes – ME contestou a ação fora do prazo legal, 

razão pela qual decreto sua revelia nos termos do artigo 344, do Código 

de Processo Civil. Pois bem, a presunção de veracidade das alegações do 

reclamante, aliada ao documento juntado, dá a certeza necessária para 

julgamento de procedência do pedido. Assim diz o Código de Processo 

Civil, em seus artigos 355, II, e 344, nos traz o seguinte: “Art. 355. O juiz 

conhecerá diretamente do pedido, proferindo sentença: (...) II - o réu for 

revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de 

prova, na forma do art. 349.” “Art. 344. Se o réu não contestar a ação, 

será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de 

fato formuladas pelo autor.” Diante da inércia da intempestividade da 

contestação, esta abdicou de quaisquer defesas quando da ausência de 

contestação ao pleito, ocasião em que restou estabelecida a sua revelia. 

Assim, as alegações apresentadas na inicial e a defesa fora do prazo 

pela parte requerida demonstram que prudente a decisão no sentido de 

julgar procedentes os pedidos quanto ao requerido que ainda compõe o 

polo passivo da ação. Como a questão em tela viola direito de pessoa em 

situação de vulnerabilidade, por ser idosa e analfabeta, explico os 

conceitos que fazem o direito perdurar a seu favor independentemente da 

presunção de veracidade gerada pelos efeitos da revelia. Certo é que o 

fato de a pessoa ser analfabeta não prejudica a plena capacidade para 

praticar os atos corriqueiros da vida civil, todavia, alguns requisitos devem 

ser criteriosamente observados, a fim de estabelecer segurança a quem 

está contratando o serviço, neste caso, o contrato de aquisição do 

produto, sendo a contratante pessoa analfabeta, deve ser firmado por 

escritura pública, ou ainda, por meio de procurador legalmente constituído. 

Portanto, a meu sentir, o contrato de compra de Id. 7249169, não é hábil 

para comprovar a aquisição válida do produto pela parte requerente, vez 

que, repito, esta é analfabeta, conforme indica a cédula de identidade 

apresentada junto com os documentos que instruem a inicial. Ademais, a 

parte autora foi levada a erro pelos vendedores do polo requerido, 

acreditando que a manta adquirida poderia realizar melhorias “milagrosas” 

em sua saúde. Assim, trago a baila os §§ 1º e 2º, do artigo 37 do Código 

de Defesa do Consumido, onde proíbe a publicidade abusiva ou enganosa: 

“Art. 37. É proibida toda publicidade enganosa ou abusiva. § 1° É 

enganosa qualquer modalidade de informação ou comunicação de caráter 

publicitário, inteira ou parcialmente falsa, ou, por qualquer outro modo, 

mesmo por omissão, capaz de induzir em erro o consumidor a respeito da 

natureza, características, qualidade, quantidade, propriedades, origem, 

preço e quaisquer outros dados sobre produtos e serviços. § 2° É 

abusiva, dentre outras a publicidade discriminatória de qualquer natureza, 

a que incite à violência, explore o medo ou a superstição, se aproveite da 

deficiência de julgamento e experiência da criança, desrespeita valores 

ambientais, ou que seja capaz de induzir o consumidor a se comportar de 

forma prejudicial ou perigosa à sua saúde ou segurança.” Superado tal 

ponto, passo para o dever de indenização da parte requerida para com a 

parte requerente. Para que haja a devolução em dobro do indébito, é 

necessária a comprovação de três requisitos, conforme o parágrafo único 

do artigo 42 do CDC, a saber: 1) que a cobrança realizada tenha sido 

indevida; 2) que haja o efetivo pagamento pelo consumidor; e 3) a 

ausência de engano justificável. No ponto, cumpre esclarecer que o valor 

do produto adquirido (manta), foi de R$ 2.000,00 (dois mil reais), parcelado 

em 12 vezes de R$ 167,00 (cento e sessenta e sete reais), mediante 

boletos bancários, com vencimento inicial em 10/12/2016, tendo a parte 

autora já ter efetuado os pagamentos das parcelas dos meses de dez/16, 

jan/17, fev/17, mar/17 e abril/17. Portanto, é o caso de aplicar-se o 

disposto no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do 

Consumidor, tendo em vista que o valor cobrado fora indevido. Assim, a 

parte requerida tem a obrigação de devolver à requerente o valor tomado, 

fato este que gera o direito à repetição do indébito. Entretanto, em razão 

da requerida já ter recebido os valores das parcelas que efetuou o 

pagamento, bem como ter o contrato já rescindido, conforme o acordo na 

audiência de conciliação, entendo que parte dos pedidos inaugurais já 

foram atendidos, devendo o feito seguir sobre os danos morais sofridos 
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pela autora, que não foram abrangidos pelo acordo homologado nos 

autos. Diante desse cenário, tendo em vista que a parte requerente fora 

submetida a transtornos e dissabores em razão de ter adquirido um 

produto que não entregava o os vendedores relataram entregar, somado 

ao alto valor do produto, a autora faz jus à indenização por danos morais. 

Como se elaborados para o caso judicializado, trago à baila os seguintes 

julgados: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO 

PRESTAMISTA – IDOSA E ANALFABETA – SEGURADORA QUE NÃO 

OBSERVA OS REQUISITOS FORMAIS NO ATO DA CONTRATAÇÃO – NÃO 

COMPROVAÇÃO DA CIÊNCIA PELA SEGURADA - CLÁUSULA LIMITATIVA 

AFASTADA - EVENTO MORTE SUFICIENTE PARA CONFIGURAR O DEVER 

DE PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – CORREÇÃO 

MONETÁRIA A PARTIR DA DATA DA CELEBRAÇÃO DA APÓLICE - JUROS 

DE MORA A CONTAR DA CITAÇÃO - RECURSO PROVIDO.1. Tendo em 

vista que ficou demonstrado nos autos que a segurada é analfabeta, certo 

é que a proposta de seguro foi preenchida pelo próprio funcionário da 

seguradora, de modo que não se pode assegurar, indene de dúvidas, que 

a segurada tinha completa ciência dos termos do contrato.2. Destaca-se, 

a contratante não era apenas pessoa idosa como também analfabeta, 

assim, inolvidável que a situação por si só demonstra a vulnerabilidade e a 

hipossuficiência da segurada no momento da contratação, devendo a 

seguradora comprovar a ciência inequívoca da contratante quanto às 

cláusulas contratuais que nortearam a relação jurídica firmada.3. Ao não 

tomar as medidas cabíveis na contratação, a requerida assumiu o risco de 

se ver obrigada a efetuar o pagamento do seguro, em homenagem ao 

princípio da boa fé contratual e da lealdade, mormente porque não há, nos 

autos, nenhuma prova de que a autora sabia da existência da cláusula 

limitativa, qual seja, que o seguro somente seria devido em caso de morte 

acidental.4. Desse modo, a cláusula atinente a não abrangência de morte 

natural, deve ser considerada nula, devendo a requerida pagar a 

indenização securitária aos beneficiários, com incidência da correção 

monetária a partir da data em que foi celebrado o contrato entre as partes 

e de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação. (Ap 

70656/2017, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/09/2017, Publicado no DJE 12/09/2017).” 

Nesse ponto, mister se faz abrir um tópico atinente aos critérios para se 

aferir o quantum indenizatório a título de danos morais a ser arbitrado à 

parte requerente. A indenização por dano moral, como já visto, objetiva 

compensar a mácula sofrida e tem caráter de sanção ao causador do 

dano, devendo ser levada em consideração, principalmente, a situação 

financeira do ofensor de modo que a indenização sirva para desestimular 

a prática do ato danoso. De nada adianta, portanto, da indenização em 

patamar exorbitante, ou, de outra forma, em valor irrisório, ato que, longe 

de punir, representa verdadeiro prêmio ao causador do dano. Assim, 

deverá a parte demandada arcar com os danos decorrentes de seus atos, 

pagando indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais) à autora, quantia que entendo compatível com os transtornos e 

constrangimentos a ela causados. Realmente, trata-se de matéria polêmica 

e por vezes dificílima de enfrentar, de sorte que a doutrina e a 

jurisprudência ainda não construíram critérios objetivos e seguros para 

tanto. Porém, vale ressaltar que o objetivo da indenização por danos 

morais não é o enriquecimento e tampouco o empobrecimento, tendo, sim, 

conforme posicionamento do STJ, “dupla função reparatória e 

penalizante”. (STJ 33/513 - Resp. 3 220-RJ - registro 904 792, trecho do 

voto do relator Ministro CLÁUDIO SANTOS). Ante ao exposto, ACOLHO a 

pretensão deduzida na inicial, para JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE 

o pedido da parte requerente, razão porque DECLARO INEXISTENTE o 

contrato nº 108456 de compra do produto descrito como “manta” discutido 

nos autos, confirmando a antecipação de tutela deferida na decisão de Id. 

7250041, bem como: 1) CONDENO a parte requerida ao pagamento da 

quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos 

morais, fixando, desde já, juros de mora legais em 1% (um por cento) ao 

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

CTN, cuja incidência deverá ser feita a partir do evento danoso (primeira 

cobrança em 30/12/2016), bem como, a correção monetária com reajuste 

pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC/IBGE a partir da 

prolação da sentença. Custas pela parte requerida. Sem condenação em 

honorários. Em consequência, DECLARO EXTINTO o feito proposto por 

Gercina Mendes dos Santos em Emanuel Ribeiro Fernandes – ME, nome 

fantasia Corpus Medical Life, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos 

do inciso I do art. 487 do CPC. Com o trânsito em julgado, certifique-se, 

procedendo as anotações de estilo, inclusive no Distribuidor. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 21 de junho de 2018. 

Tibério de Lucena Batista Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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ANTONIO DA COSTA LAGE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO LUIZ DO AMARAL OAB - MT0013120S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Processo: 1000789-85.2017.8.11.0007. AUTOR: 

ANTONIO DA COSTA LAGE RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos. Trata-se ação previdenciária de aposentadoria por 

invalidez – auxílio doença proposta por Antônio da Costa Lage em face do 

Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, ambos qualificados nos autos. 

Alega a autora que na data de 13/04/2015 requereu, junto à autarquia 

requerida, a concessão do benefício de auxílio doença, NB 610.164.050-8, 

que foi deferido e concedido até 31/12/2016, sendo o pedido de 

prorrogação indeferido. Aduz que possui fraturas de diáfase, fêmur 

proximal direito e bimaleolar de tornozelo direito, apresentado limitações em 

função das lesões, estando incapacitado ao trabalho. Por essa razão, 

requer a antecipação de tutela e, ao final, a condenação do requerido a 

conceder-lhe o benefício de auxílio doença, desde a data do requerimento 

administrativo, ou, alternativamente, conceder o benefício de 

aposentadoria por invalidez, caso constatada a incapacidade definitiva. A 

inicial veio instruída diversos documentos. Pela decisão de Id. 5622396 a 

inicial fora recebida, bem como, deferida a justiça gratuita e determinada a 

realização de perícia médica. Laudo pericial carreado aos autos (Id. 

9555929). Ao Id. 10301311 o requerido apresentou contestação, 

suscitando preliminar de prescrição, requerendo, subsidiariamente, o 

julgamento improcedente dos pedidos iniciais da presente demanda. Ao Id. 

10771409 o requerente apresentou impugnação à contestação. 

Vieram-me os autos conclusos. É o relatório do necessário. FUNDAMENTO 

E DECIDO. Inicialmente, verifico que a parte requerida suscitou preliminar 

de prescrição, razão pela qual neste momento que passo a apreciá-la. 

Sem muitas digressões, a preliminar de prescrição, não merece ser 

acolhida, tendo em vista que a decisão administrativa que indeferiu a 

continuação do auxílio saúde, na via administrativa, deu-se em 16/03/2017 

(Id. 5617959), e o ajuizamento da demanda, em 24/03/2017, portanto, não 

havia decorrido mais do que alguns dias, destoando por completo do 

período prescricional aplicável ao presente caso (quinquenal). Além do 

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

especificidade quanto às parcelas que se pretende ver aplicadas à 

matéria prescricional, sobremaneira que insustentável a arguição ora 

combatida. Sendo assim, REJEITO a preliminar suscitada pela parte ré. Pois 

bem. Estando o processo devidamente instruído, e não havendo mais 

preliminares a serem analisadas, passo ao julgamento do mérito. Consiste, 

então, o cerne da questão em comento, em saber se a parte autora 

satisfaz (ou se em algum momento satisfez), todos os requisitos exigidos 

à concessão do benefício postulado. Em relação à Seguridade Social, a 

Constituição Federal de 1988, assim a conceitua em seu artigo 194, caput: 

“A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de 

iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os 

direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social”. Segundo a 

Lei Previdenciária: “O auxílio-doença será devido ao segurado que, 

havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido 

nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade 

habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos” (art. 59, caput, da Lei 

8.213/91). Nesta medida, os requisitos para a concessão do 

auxílio-doença são os seguintes: 1) vínculo do segurado com a 

Previdência Social; 2) incapacidade temporária para o trabalho; 3) 

carência de 12 contribuições mensais (art. 25, inciso I, da LB), à exceção 

dos casos de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença 

profissional ou do trabalho, bem como, nos casos de segurado que, após 

filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social, for acometido de alguma 

das doenças e afecções especificadas em lista elaborada pelos 

Ministérios da Saúde e do Trabalho e da Previdência Social a cada três 

(03) anos, de acordo com os critérios de estigma, deformação, mutilação, 

deficiência, ou outro fator que lhe confira especificidade e gravidade que 

mereçam tratamento particularizado (art. 26, II, da LB). Por sua vez, o 
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laudo pericial encartado ao Id. 9555929 atesta que o requerente possui 

sequelas de fratura, restando que ela é permanente, tendo, inclusive, a 

informação de que o requerente perdeu massa óssea no membro inferior 

direito, ficando este 02 (dois) centímetros menor do que o esquerdo, 

causando dor e dificuldade de locomoção, impossibilitando-o a exercer 

qualquer função que exija esforço físico. Sendo assim, pode-se concluir 

que o autor se encontra incapacitado para o trabalho, não reunindo, pois, 

condições de continuar o labor que regularmente exercia (pedreiro). 

Todavia, as condições pessoais do segurado devem ser avaliadas dentro 

de seu contexto social, se considerada sua idade, aptidões, grau de 

instrução, limitações físicas que irão acompanhá-lo dali para frente, bem 

como a diminuição do nível de renda que a nova profissão poderá 

acarretar. A jurisprudência manifesta-se no mesmo sentido: “INTERESSE 

DE AGIR. ALTA PROGRAMADA. AUXÍLIO-DOENÇA. APOSENTADORIA 

POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE PERMANENTE. CONDIÇÕES PESSOAIS 

DO SEGURADO. TERMO INICIAL. (...) A circunstância de ter o laudo 

pericial registrado a possibilidade, em tese, de serem desempenhadas pelo 

segurado funções laborativas que não exijam esforço físico no uso das 

mãos e braços, não constitui óbice ao reconhecimento do direito ao 

benefício de aposentadoria por invalidez quando, por suas condições 

pessoais, aferidas no caso concreto, em especial a idade e a formação 

acadêmico-profissional, restar evidente a impossibilidade de reabilitação 

para atividades que dispensem o uso de força física, como as de natureza 

burocrática. Cabível o restabelecimento do auxílio doença desde que 

indevidamente cessado, frente à constatação de que nesta ocasião o 

segurado já se encontrava impossibilitado de trabalhar, e a respectiva 

conversão em aposentadoria por invalidez na data do laudo pericial, 

quando constatada, no confronto com os demais elementos de prova, a 

condição definitiva da incapacidade. (TRF-4 - APELREEX: 

195536920144049999 PR 0019553-69.2014.404.9999, Relator: TAÍS 

SCHILLING FERRAZ, Data de Julgamento: 28/07/2015, QUINTA TURMA, 

Data de Publicação: D.E. 12/08/2015)” – grifei. Tocante ao requisito de 

impossibilidade de reabilitação para o desempenho de outra atividade que 

possa garantir a subsistência do trabalhador, o médico perito afirmou 

“devido ao seu grau de escolaridade (quinta série) e sequelas de fraturas, 

existe grande dificuldade de reabilitação” – sic Id. 9555929. Assim, a 

incapacidade para o trabalho deve ser aferida se considerando as 

condições pessoais, idade, grau de instrução e situação socioeconômica 

do trabalhador, bem como, as atividades por ele desempenhadas. De tal 

forma, imperioso, no caso em tela, o requerente atualmente conta com 54 

(cinquenta e quatro) anos de idade. E há a informação de que ele cursou 

apenas até a quinta série, o que evidência que a reabilitação seria 

extremante dificultosa, senão impossível, relembrando que o laudo pericial 

consignou que a incapacidade do autor é permanente, assim, entendo que 

o requerente faz jus a aposentadoria por invalidez, haja vista que 

preenchidos os requisitos do art. 42 da Lei 8.213/91, in verbis: “Art. 42. A 

aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a 

carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo 

de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação 

para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á 

paga enquanto permanecer nesta condição. § 1º A concessão de 

aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de 

incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência 

Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de 

médico de sua confiança. § 2º A doença ou lesão de que o segurado já 

era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe 

conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a 

incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa 

doença ou lesão”. Neste sentido, colaciono jurisprudência sobre o tema: 

“PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA ILÍQUIDA. 

JULGAMENTO OCORRIDO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. 

POSSIBILIDADE DE O PROVEITO ECONÔMICO SUPLANTAR O LIMITE DO 

§2º DO ART. 475 DO REFERIDO DIPLOMA PROCESSUAL. REEXAME 

NECESÁRIO. INCAPACIDADE PERMANENTE. APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ DEVIDA. (...) 2. A concessão do auxílio-doença ou da 

aposentadoria por invalidez pressupõe a existência de incapacidade para 

o exercício do seu labor habitual (sendo que para o último benefício tal 

incapacidade deve ser total e definitiva). (...) 4. Recorde-se que, uma vez 

reconhecida a incapacidade parcial para o trabalho, o juiz deve analisar as 

condições pessoais e sociais do segurado para a concessão de 

aposentadoria por invalidez (Súmula 47 da TNU), benefício que se mostra 

adequado para a situação, pois o segurado está permanentemente 

incapacitado para o seu labor, é pessoa com 55 anos, com baixa 

escolaridade, habituado ao trabalho braçal e residente em zona rural, 

sendo pouco provável que adquira novos conhecimentos para o exercício 

de outras atividades de natureza preponderantemente intelectual. 5. 

Qualidade e carência incontrastáveis, uma vez que a prova técnica 

demonstra que a incapacidade antecede à cessação do auxílio-doença, 

posto a termo pelo INSS em 02/05/2005 (fls. 55). (...) (ACORDAO 

00472647120154019199, JUIZ FEDERAL CRISTIANO MIRANDA DE 

SANTANA, TRF1 - 1ª CÂMARA REGIONAL PREVIDENCIÁRIA DA BAHIA, 

e-DJF1 DATA:04/06/2018 PAGINA:.)”. Assim, levando em conta a 

legislação vigente, as provas carreadas nos autos, bem como as 

condições pessoais do requerente, a aposentadoria por invalidez é 

adequada, ante a dificílima recolocação do autor no meio de trabalho. 

Destarte, da simples análise do quadro clínico do requerente, comprovado 

pela perícia, das atividades que costumava desenvolver (Pedreiro), é de 

se concluir pela impossibilidade de desempenhar a atividade laborativa 

anteriormente desenvolvida, sendo que, em virtude de sua atual idade 54 

(cinquenta e quatro) anos e seu grau de escolaridade (quinta série), 

verificada a impossibilidade de reabilitação no mercado de trabalho geral, 

motivo pelo qual, resta-nos analisar sua condição de segurado. Em sede 

de contestação o requerido alegou que o autor não possui qualidade de 

segurado, contudo, o fez de modo genérico, não sendo o suficiente para 

afastar a qualidade de segurado do demandante. Inclusive, foi conhecida 

a qualidade de segurado do autor pela autarquia previdenciária, tendo em 

vista que o requerente recebia o benefício de auxílio doença, entretanto, 

sendo indeferido o pedido de prorrogação, porém, o indeferimento 

posterior fundado em não comprovação de incapacidade, não tem o 

condão de desconfigurar a qualidade de segurado outrora confirmada. 

Além do que, como cediço, no que pertine ao período de carência 

necessário à concessão na maioria dos benefícios previdenciários, in 

casu, não se aplica, conforme preconizado pelo art. 26 da Lei nº 8.213/91. 

“Art. 26. Independe de carência a concessão das seguintes prestações: 

(…); II - auxílio-doença e aposentadoria por invalidez nos casos de 

acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do 

trabalho, bem como nos casos de segurado que, após filiar-se ao Regime 

Geral de Previdência Social, for acometido de alguma das doenças e 

afecções especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e 

do Trabalho e da Previdência Social a cada três anos, de acordo com os 

critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência, ou outro fator que 

lhe confira especificidade e gravidade que mereçam tratamento 

particularizado; (…)”. Assim sendo, resta caracterizada a qualidade de 

segurado do autor. Tocante ao termo inicial do benefício, resta 

sedimentado pela jurisprudência que, nos casos em que não é possível 

especificar a data de início da incapacidade, este será da data do laudo 

pericial. Destarte, o termo inicial do beneficio almejado pelo requerente 

será da data do laudo pericial (23/08/2017), oportunidade em que fora 

constatada a incapacidade, bem como, não soube o perito precisar o seu 

início. Sobre o tema, vejamos recentes julgados: “PREVIDENCIÁRIO. 

CONCESSÃO AUXÍLIO DOENÇA. INCAPACIDADE LABORATIVA 

COMPROVADA. INÍCIO DO BENEFÍCIO: DATA DO LAUDO. JUROS DE 

MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇAÇÃO DO ART. 1º-F, DA LEI 

9.494/97.PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO E A REMESSA (...) 3. 

Quanto ao termo inicial do benefício, deve ser contado a partir da data do 

laudo pericial que constatou a ausência da capacidade para o trabalho, ou 

seja, 12/05/2015, considerando, para tanto, que o i. Perito do Juízo não 

precisou o momento no qual se iniciou a incapacidade laborativa (...) 

(TRF-2 - AC: 00009668220164029999 RJ 0000966-82.2016.4.02.9999, 

Relator: MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 03/08/2016, 2ª 

TURMA ESPECIALIZADA)” grifei. Por fim, restando comprovados os 

requisitos legais para obtenção do benefício de aposentadoria por 

invalidez, imperiosa se faz a procedência total dos pedidos contidos na 

presente demanda. DISPOSITIVO Nos termos do art. 490, do CPC/2015, 

JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pelo autor Antônio da Costa 

Lage e CONDENO o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, nos 

seguintes termos: a) A IMPLANTAR o benefício de aposentadoria por 

invalidez, desde a data do laudo pericial (23/08/2017 – Id. 9555929); b) A 

efetuar o PAGAMENTO das parcelas retroativas do benefício de 

aposentadoria por invalidez, desde a data do laudo pericial (23/08/2017 – 

Id. 9555929), até a data imediatamente anterior a sua efetiva implantação, 

devendo incidir juros de mora, a partir da citação, de 0,5% a.m., nos 

termos da Lei nº 11.960/2009, e correção monetária pelos índices oficiais 

desde o vencimento de cada parcela; c) Por derradeiro, ante a decisão 
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supra, CONCEDO ao requerente Antônio da Costa Lage TUTELA DE 

URGÊNCIA, conforme pleiteado na inicial determinando a IMPLANTAÇÃO 

do benefício de aposentadoria rural por idade, no prazo de trinta (30) dias. 

O perigo de dano é evidente, já que se trata de verba de caráter alimentar. 

OFICIE-SE ao requerido, observando-se o disposto no artigo 387 da 

CNGC/MT, requisitando a implantação do benefício, consignando-se o 

prazo máximo de trinta (30) dias, com as correspondentes advertências 

decorrentes da inércia. Deste modo, CONDENO a Autarquia Federal nos 

honorários advocatícios que FIXO no importe de dez por cento (10%) 

sobre o valor da condenação, devendo incidir sobre as prestações 

vencidas até a data da prolação da sentença (artigo 85, § 8º, do 

CPC/2015, e Súmula nº 111 do STJ). DEIXO de condenar o requerido no 

pagamento das custas processuais, eis que ISENTO (artigo 4º, inciso I, da 

Lei 9.289/96, artigo 8º, § 1º, da Lei nº 8.620/93, e artigo 3º, da Lei Estadual 

nº 7.603/01). Sentença não sujeita ao duplo grau de jurisdição, uma vez 

que o valor da condenação e o direito controvertido não excedem a 1.000 

(um mil) salários mínimos (art. 496, § 3º, inciso I e § 4º, inciso III, do 

CPC/2015). Por fim, em cumprimento ao disposto no artigo 1.288 da 

CGNC/MT segue ementa: “a) Segurado: Antônio da Costa Lage. b) 

Benefício: Aposentadoria por invalidez. c) Renda mensal: Prejudicado. d) 

Direito ao recebimento das parcelas atrasadas reconhecido desde a data 

do laudo pericial (23/08/2018), até sua efetiva implantação”. Em 

consequência, JULGO EXTINTO o feito COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do CPC/2015. Após o trânsito em julgado, 

devidamente CERTIFICADO, ARQUIVE-SE o presente, mediante as baixas 

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

Floresta-MT, 18 de junho de 2018. TIBÉRIO DE LUCENA BATISTA Juiz 

Substituto

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000001-37.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA DUARTE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA LEITE QUADRA DA COSTA OAB - MT21075/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDESTINOS.COM.BR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA (RÉU)

AZUL LINHAS AEREAS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1000001-37.2018.8.11.0007. AUTOR: 

MARIA DE FATIMA DUARTE RÉU: EDESTINOS.COM.BR AGENCIA DE 

VIAGENS E TURISMO LTDA, AZUL LINHAS AEREAS Vistos. Trata-se de 

ação de indenização por danos morais proposta por Maria de Fatima 

Duarte contra Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A e Edestinos.com.br 

Agência de Viagens e Turismo Ltda., todos devidamente qualificados. 

Alega a autora que possui residência na Comarca de Boa Vista-RO, sendo 

que adquiriu passagem aérea para a cidade de Alta Floresta-MT, contudo, 

houve o cancelamento da passagem comprada pela requerente, restando 

no atraso do voo da autora e consequente pernoite em cidade diversa de 

seu destino final. Pois bem. Analisando a natureza da demanda, observo 

que a mesma trata de danos morais, razão porque a competência é regida 

pelo art. 46, do CPC/15, estabelecendo que a ação será ajuizada no 

domicílio do réu, sendo que, em função da relação consumerista, pode ser 

usado o permissivo do artigos 93, inciso I e art. 101, inciso I, ambos do 

CDC, ocasião em que o local de competência para o processamento da 

ação seria do domicílio da parte autora, in verbis: “Art. 46. A ação fundada 

em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta, em 

regra, no foro de domicílio do réu” Código de Processo Civil. “Art. 93. 

Ressalvada a competência da Justiça Federal, é competente para a causa 

a justiça local: I - no foro do lugar onde ocorreu ou deva ocorrer o dano, 

quando de âmbito local; (...) Art. 101. Na ação de responsabilidade civil do 

fornecedor de produtos e serviços, sem prejuízo do disposto nos 

Capítulos I e II deste título, serão observadas as seguintes normas: I - a 

ação pode ser proposta no domicílio do autor;” Código de Defesa do 

Consumidor. Ressalta-se, que em sua qualificação a parte autora declinou 

seu endereço residência na Travessa P 02, n° 83, bairro Carana, cidade 

de Boa Vista-RO. Por sua vez, o local do dano teria ocorrido em 

Manaus-MA, enquanto que, se fosse onde o requerido tivesse sede, seria 

em Barueri-SP (Azul) e/ou Guarulhos-SP (Edestinos). Assim, pelo que 

consta dos autos onde se busque guarida, não se verifica a competência 

deste Juízo receber e processar a presente demanda. Deste modo, em 

observância ao dispositivo acima transcrito, vejo que este Juízo não tem 

competência para o recebimento e processamento do processo em tela. 

Portanto, em observância as regras do Código de Processo Civil e ao 

Código de Defesa do Consumidor, DECLINO A COMPETÊNCIA para o 

processamento e julgamento do presente feito, DETERMINANDO a sua 

REMESSA ao r. Juízo da Comarca de Boa Vista-RO (domicílio da autora). 

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

Alta Floresta-MT, 21 de junho de 2018. TIBÉRIO DE LUCENA BATISTA Juiz 

Substituto

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002526-26.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FREDERICO DE ARAUJO MOREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO ALVES DA SILVA OAB - MT19004/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVIAN CAMILO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1002526-26.2017.8.11.0007 

EXEQUENTE: FREDERICO DE ARAUJO MOREIRA Advogado(s) do 

reclamante: ANTONIO ALVES DA SILVA EXECUTADO: VIVIAN CAMILO 

Vistos. Trata-se de Ação de Cobrança de Aluguéis ajuizada por Frederico 

de Araújo Monteiro contra Vivian Camilo, ambos qualificados nos autos em 

epígrafe. Analisando a inicial, vejo que a parte autora endereçou a sua 

peça ao Juízo do Juizado Especial Cível da Comarca de Alta Floresta- MT, 

todavia o processo veio concluso ao gabinete do Juízo da 1ª Vara Cível 

desta Comarca. Assim, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, dizer se pretende dar continuidade da ação perante este 

Juízo ou no Juizado Cível desta Comarca. Na hipótese da parte autora 

escolher este Juízo, deverá fazer o correto endereçamento da peça 

inicial, em igual prazo. Após decorrido tal prazo, com ou sem a 

manifestação, CERTIFIQUE-SE e façam os autos CONCLUSOS para 

deliberação. CONSIGNE-SE QUE O PRESENTE DESPACHO OBSERVA O 

DISPOSTO NO ARTIGO 10, DO CPC/2015, NO CASO DE NÃO 

CUMPRIMENTO DA REFERIDA DETERMINAÇÃO. Cumpra-se o necessário. 

Alta Floresta-MT, 21 de junho de 2018. TIBÉRIO DE LUCENA BATISTA Juiz 

Substituto.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000761-83.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ELETICIA BRITO SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS BARELLA OAB - MT0019537A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1000761-83.2018.8.11.0007. AUTOR: 

ELETICIA BRITO SILVA RÉU: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. Trata-se de 

ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência proposta por 

Eleticia Brito Silva em face de Banco Bradesco S/A, ambos devidamente 

qualificados. Alega a parte autora que desde 1988 é cliente do banco 

requerido, mantendo sua conta ativa e se utilizando de serviços 

oferecidos pelo demando, sendo que, inexplicavelmente em 2014, sua 

conta foi cancelada unilateralmente, sem seu consentimento, tendo em 

vista que a titular não foi ao menos notificada. Assevera que possuía 

valores depositados na conta, não lhe sendo permitida a retirada da 

quantia, bem como, a requerente perdeu todos os benefícios e serviços 

adquiridos por sua condição de cliente, em virtude da conta cancelada 

indevidamente. Por essas razões, requer que seja deferida a antecipação 

de tutela, para compelir o banco requerido a restabelecer a conta outrora 

cancelada. Com a inicial vieram diversos documentos. Ao Id. 12597814 foi 

determinada a emenda da inicial. Em manifestação de Id. 12753143 a parte 

autora emendou a exordial. Vieram-me os autos conclusos. É o breve 

relatório. Decido. É cediço que, em sede de tutela de urgência, compete ao 

Juízo, para fins de análise dos requisitos estabelecidos pelo artigo 300 do 

CPC/2015, adiante transcrito, examinar a existência de elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Aproximando-se 
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o texto legal do mundo concreto dos fatos, percebe-se tranquilamente que 

existe probabilidade do direito, haja vista que a autora sustenta que sua 

conta foi cancelada de modo unilateral. Ademais, a parte requerente 

comprovou que mantinha relações com a parte requerida, trazendo aos 

autos talões de cheque em nome dela, constando como emissor o Banco 

Bradesco S/A bem como cartão e outros comprovantes de transações 

comerciais com a parte demandada. Nesse prumo, diante da 

verossimilhança das alegações da parte autora, cabível a antecipação de 

tutela, para que o requerido reabra a contra cancelada de forma indevida. 

A par disso, resta demonstrado o perigo de dano ou o risco ao resultado 

útil do processo, uma vez que a parte requerente possuía um vínculo 

comercial que foi desfeito de forma unilateral, portanto, indevida, restando 

que todos seus benefícios adquiridos ao longo do tempo, bem como os 

serviços que utilizava são negados a ela sem justificativa plausível. 

Ressalta-se que esta decisão em sede de cognição sumária não antecipa 

o julgamento do mérito, tendo em vista que será dada oportunidade a parte 

contrária para se manifestar. Por fim, dispõe o artigo 334 do CPC/15 que 

recebida a inicial o juiz designará audiência de conciliação, consignando 

que o ato não será realizado apenas se estiver presente uma das 

hipóteses do § 4º do referido artigo, o que não verifico no presente, razão 

pela qual a designação do ato se mostra imperativa. Diante do exposto, 

com amparo no artigo 300, do Código de Processo Civil/2015: 1) DEFIRO o 

pedido de antecipação de tutela, DETERMINANDO que a requerida 

restabeleça a conta da requerente, bem como os serviços utilizados por 

ela à época do cancelamento da conta, no prazo de 30 (trinta) dias, sob 

pena de multa diária que fixo em R$ 200,00 (duzentos reais). 2) 

Tratando-se de ação que tramita sob o PROCEDIMENTO COMUM, DESIGNO 

audiência de conciliação/mediação para o dia 31 de agosto de 2018, às 

14h20min a ser realizada pelo CEJUSC desta Comarca. 3) CITE-SE a parte 

ré para comparecer à audiência supra designada, devidamente 

acompanhada de seu(sua) advogado(a), ou, Defensor Público (CPC/2015, 

art. 334, § 9º), pois, caso contrário, deverá constituir representante, por 

meio de procuração específica, com poderes para negociar e transigir 

(CPC/2015, art. 334, § 10), observando-se que a citação deverá ocorrer 

com antecedência mínima de 20 dias da data supra designada (CPC/2015, 

art. 334). 3.1) CONSIGNE-SE, no mandado de citação que, caso a parte ré 

tenha desinteresse na autocomposição, deverá informar, por petição, 

apresentada com dez (10) dias de antecedência, contados da data da 

audiência (CPC/2015, art. 334, § 5º) e que, havendo litisconsortes, o 

desinteresse na realização da audiência deve ser manifestado por todos 

os litisconsortes (CPC/2015, art. 334, § 6º). Neste caso, deverá a parte ré 

apresentar contestação observando-se ao disposto no art. 335, II, do 

CPC/2015. 3.2) CONSIGNE-SE, também expressamente no ato de citação, 

que as advertências do § 8º do art. 334 do CPC/2015 no sentido de que o 

não comparecimento injustificado da parte ré à audiência de conciliação é 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa, revertida em favor da União ou do Estado. 3.3) CONSIGNE-SE, 

ainda , no ato de citação que, caso não haja autocomposição na 

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

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

resposta, sob pena de se presumirem verdadeiros os fatos narrados na 

inicial (CPC/2015, art. 344). 3.4) CONSIGNE-SE, por fim, no ato citatório, a 

possibilidade de inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, VIII do 

CDC, uma vez que tal providência já foi requerida pela parte autora. 4) 

INTIME-SE a parte autora, na pessoa de seu(sua) advogado(a) (CPC/2015, 

art. 334, § 3º) e este(a) último(a) para comparecerem à audiência supra 

designada, consignando ser obrigatória a presença de ambos (CPC/2015, 

art. 334, § 9º) e, caso a parte não possa comparecer, deverá constituir 

representante, por meio de procuração específica, com poderes para 

negociar e transigir. 4.1) CONSIGNE-SE, também expressamente no ato de 

intimação, que as advertências do § 8º do art. 334 do CPC/2015 no sentido 

de que o não comparecimento injustificado da parte autora à audiência de 

conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do 

Estado. 5) Havendo autocomposição, façam os autos CONCLUSOS para 

análise acerca de eventual homologação. 6) Caso não haja composição, 

após o aporte de resposta aos autos, com ou sem a vinda dela, 

CERTIFIQUE-SE e façam os autos CONCLUSOS para os fins do art. 347 do 

CPC/2015. 7) Por fim, DEFIRO os benefícios da Justiça Gratuita, diante da 

presunção de veracidade da afirmação da parte requerente (pessoa 

física) de que não possui recursos suficientes para pagar as custas e as 

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

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Alta Floresta-MT, 21 de maio de 

2018. Tibério de Lucena Batista Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001126-11.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE SALOMAO DE OLIVEIRA (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

CAMILA FERNANDES DE LIMA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELISANGELA ALONCO DOS REIS OAB - PR30958 (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DESPACHO Processo: 1001126-11.2016.8.11.0007. AUTOR: 

JORGE SALOMAO DE OLIVEIRA RÉU: CAMILA FERNANDES DE LIMA 

Vistos. Trata-se de ação de guarda propostos por Jorge Salomão de 

Oliveira contra Camila Fernandes de Lima, todos devidamente qualificados, 

em relação aos interesses do menor Everton Fernandes de Oliveira. Alega 

o requerente que é o genitor de Everton Fernandes de Oliveira, filho este 

concebido da união com a requerida, sendo que, após a separação dos 

litigantes, a requerida se mudou para a cidade de Três Barras do Paraná, 

deixando o infante aos cuidados do autor. Por essa razão, pleiteia em 

sede de antecipação de tutela a concessão da guarda provisória do 

menor Everton em seu favor e no mérito, pugna pela procedência da ação, 

tornando definitiva a guarda do infante em seu favor. A inicial foi 

acompanhada por diversos documentos. Recebida a inicial, foram 

deferidos os benefícios da Justiça Gratuita, postergando a análise do 

pedido de antecipação de tutela. Foi designada audiência de conciliação, 

sendo que na oportunidade a requerida não se fez presente (Id. 4768669). 

Aportado estudo psicossocial ao Id. 8827493. Em decisão de Id. 9774717 

foi deferida a antecipação de tutela, concedendo a guarda provisória do 

infante em favor de seu genitor. A parte requerida apresentou 

contestação ao Id. 10909502, argumentando que o autor prática alienação 

parental para com seu filho, aduz ainda, que ao contrário das alegações 

do requerente, ela saiu “fugida” (dic. 10909502), por ameaças proferidas 

pelo autor. Afirma ainda, que o demandante não é pai biológico da criança, 

portanto, a retirou do convívio familiar com sua genitora, sem possuir 

direitos sob a criança, e por isso, pugnou pela improcedência da ação. A 

contestação foi impugnada (Id. 11854807). Instado a se manifestar, o 

Ministério Público pugnou pela designação de audiência de instrução e 

julgamento, além de requerer a realização de estudo psicossocial e que o 

CRAS seja oficiado para que a família seja incluída em seus serviços. 

Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. Decido. Primeiramente, 

ao compulsar os autos, verifico que o estudo realizado ao Id. 8827493 se 

mostra ultrapassado em função do lapso de sua confecção até o presente 

momento, por esta razão, há de ser realizado outro estudo, contudo, 

diante do que consta dos autos, este deverá observar novos pontos, 

quais sejam: a) as condições que o menor se encontra atualmente; e b) se 

estão presentes indícios de que um dos genitores do menor tenha 

praticado alienação parental. Ademais, em dada fase resta obstada a 

análise do pedido de designação de audiência de instrução, haja vista que 

inicialmente devem ser observada as circunstâncias que envolvem o 

caso, para seu devido estudo, a modo de criar maior efetividade ao ato, se 

assim for decidido futuramente. Deste modo, postergo a apreciação do 

pleito de designação de audiência para momento posterior, e em 

continuação ao feito: 1) DETERMINO que seja realizado estudo pela equipe 

multidisciplinar a ser realizada na residência do autor, devendo o relatório, 

além das questões costumeiras, atentar-se à resposta dos seguintes 

pontos: a) as condições que o menor se encontra atualmente; e b) se 

estão presentes indícios de que um dos genitores do menor tenha 

praticado alienação parental, devendo o laudo ser aportado aos autos no 

prazo de 20 (vinte) dias. 2) EXPEÇA-SE carta precatória à Comarca de 

Três Barras do Paraná-PR, para que a equipe multidisciplinar atuante 

naquela área realize estudo junto à requerida, no prazo de 20 (vinte) dias. 

3) OFICIE-SE à equipe do CRAS, para incluir a o autor e o infante em seus 

programas. CERTIFIQUE-SE a Secretaria da Vara se o termo de guarda 

provisória foi devidamente assinado pelo autor. INTIMEM-SE as partes para 

ciência acerca do presente. Ciência ao Ministério Público e à Defensoria 

Pública. Com a juntada dos estudos, façam os autos conclusos para as 
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deliberações que se fizerem pertinentes. CUMPRA-SE, expedindo o 

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

BATISTA Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001432-43.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANESIO DIAS NUNES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DESPACHO Processo: 1001432-43.2017.8.11.0007. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

ANESIO DIAS NUNES Vistos. Defiro o pedido de citação da requerida por 

edital. Cite-se a parte requerida, via edital, com prazo de vinte (20) dias, 

para responder aos termos da presente, com as advertências de praxe. 

Decorrido o prazo, certifique-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Alta 

Floresta-MT, 18 de junho de 2018. TIBÉRIO DE LUCENA BATISTA Juiz 

Substituto

Ato Ordinatório Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1000050-78.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ERIVAN JOSE DE SOUSA (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA AGRICOLA DE COTIA COOPERATIVA CENTRAL EM 

LIQUIDACAO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROLFF MILANI DE CARVALHO OAB - SP84441 (ADVOGADO)

RITA PASCHOALINA DE SOUZA OAB - MT0008148S (ADVOGADO)

 

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

estes autos com o fito de promover sua suspensão, pelo período de 30 

(trinta) dias, conforme requerimento formulado pela Parte Autora (Id 

13766567) e concordância da Parte Requerida (Id 13964658). VINICIUS 

AUGUSTO JANS PAIVA Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002281-78.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JEISE DOS SANTOS LEITE (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1002281-78.2018.8.11.0007. AUTOR: 

JEISE DOS SANTOS LEITE RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO 

DE ALTA FLORESTA Vistos. Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c 

pedido de antecipação de tutela de urgência proposta por Igor Gabriel 

Leite dos Santos representado por sua genitora Jeise dos Santos Leite 

contra o Estado de Mato Grosso e o Município de Alta Floresta-MT, a fim 

de compeli-los a fornecer gratuitamente agendamento com médico 

otorrinolaringologista. Relata o autor, que passou por consulta com médica 

neurologista, sendo que esta solicitou alguns exames, bem como uma 

avaliação do menor junto a um otorrinolaringologista, além de indicar que o 

infante passasse por terapia perante uma fonoaudióloga. Aduz, ainda, que 

buscou a Secretaria de Saúde do Município de Alta Floresta-MT, sendo 

encaminhado aos médicos especialistas, entretanto, foi noticiado ao menor 

que o otorrinolaringologista fazia apenas uma consulta por mês na região 

e que ele demoraria algum tempo a voltar para novas consultas, não tendo 

expectativas para quando seria possível o agendamento da consulta para 

o requerente. Por tais razões, requereu os efeitos da tutela antecipada 

para garantir o restabelecimento de sua saúde. A inicial veio 

acompanhada de diversos documentos. Recebida a inicial ao Id. 

13903641, foi oficiado o NAT para apresentação de parecer técnico. O 

parecer foi juntado ao Id. 13930296. Vieram os autos à minha conclusão. É 

o breve relato. DECIDO. Analisando detidamente os autos, diante dos 

documentos juntados pela parte autora, faz-se necessário fixar os 

correspondentes fundamentos constitucionais acerca da responsabilidade 

do Estado (sentido amplo), a saber: “Art. 5° - Todos são iguais perante a 

lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e 

aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à 

liberdade, á igualdade, à segurança, e à propriedade, nos termos 

seguintes: (...) Art. 6° - São direitos sociais a educação, a saúde, o 

trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção 

à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma 

desta Constituição”. Deste modo, denota-se dos textos constitucionais que 

a saúde é um direito de densidade social e como tal deve ser protegida e 

garantida pelo Poder Público, conforme precedentes do Supremo Tribunal 

Federal: “DIREITO À VIDA E À SAÚDE. Necessidade imperiosa de se 

preservar, por razões de caráter ético-jurídico, a integridade desse direito 

essencial. Fornecimento gratuito de meios indispensáveis ao tratamento e 

à preservação da saúde de pessoas carentes. Dever constitucional do 

estado (cf, arts. 5º, caput, e 196). Precedentes (stf). Responsabilidade 

solidária das pessoas políticas que integram o estado federal brasileiro. 

Consequente possibilidade de ajuizamento da ação contra um, alguns ou 

todos os entes estatais. Repercussão geral da matéria que o plenário do 

Supremo Tribunal Federal reconheceu no julgamento do re 855.178 - 

Rg/se, Rel. Min. Luiz fux. Reafirmação, quando da apreciação de 

mencionado recurso, da jurisprudência que o Supremo Tribunal Federal 

firmou no exame dessa controvérsia. Sucumbência recursal (cpc/15, art. 

85, § 11). Não decretação, no caso, ante a ausência de condenação em 

verba honorária na origem. Agravo interno improvido. (Supremo Tribunal 

Federal STF; ARE 963238; Segunda Turma; Rel. Min. Celso de Mello; DJE 

14/10/2016; Pág. 75)”. Assim, a concessão liminar objetiva tão somente 

outorgar ao indivíduo o mesmo direito à saúde usufruída por tantos outros 

que foram beneficiados por uma situação financeira abastada e, 

verifica-se que, no caso dos autos, o autor não teria condições de 

custear o seu próprio tratamento médico. Prosseguindo, deve ser 

observado o que está estabelecido no caput do art. 300 do CPC/2015: 

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. § 1º Para a concessão da tutela de urgência, o 

juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para 

ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a 

caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não 

puder oferecê-la. § 2º A tutela de urgência pode ser concedida 

liminarmente ou após justificação prévia. § 3º A tutela de urgência de 

natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão”. Assim, na vigência do CPC/2015, 

o pleito do requerente se encaixa, perfeitamente, como pedido de tutela 

provisória de urgência satisfativa (antecipada). O risco ao resultado útil do 

processo se relaciona à tutela satisfativa (natureza do pedido de 

fornecimento de todo o tratamento médico indispensável para o pronto 

restabelecimento da saúde do requerente). Aproximando-se o texto legal 

do mundo concreto, percebe-se tranquilamente que existe probabilidade 

do direito, já que o demandante demonstrou, por intermédio dos 

documentos juntados, a imprescindibilidade de se submeter a avaliação de 

médico especialista. A par disso, resta demonstrado o perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo, uma vez que o pedido tem por escopo 

assegurar à parte autora o tratamento de que necessita e, 

consequentemente, a sua vida normal. Afinal, a não efetivação do seu 

tratamento poderia acarretar agravamento na saúde do requerente, 

sobretudo podendo gerar danos permanentes ao seu desenvolvimento, 

fato que, sem muita digressão, está longe de coadunar-se com os 

princípios de justiça, equidade e proporcionalidade. Ante o exposto, 

CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA, para determinar que os requeridos, 

Estado de Mato Grosso e Município de Alta Floresta-MT, solidariamente, 

cumpram no prazo de 7 dias o AGENDAMENTO de avaliação com 

otorrinolaringologista, custeando se for necessário, a consulta por meio de 

médico particular, se não houver especialista nesta área disponível na 

rede pública, sob pena de bloqueio de valores no caso de descumprimento 

da presente obrigação de fazer, na impossibilidade do agendamento. 

Intimem-se os requeridos, em caráter de urgência, da presente decisão e, 

através do mesmo mandado, citem-se para eventualmente responderem 

esta demanda no prazo legal. Intime-se o Ministério Público do teor desta 

decisão. Cumpra-se com urgência, expedindo-se o necessário. Alta 

Floresta-MT, 03 de julho de 2018. ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI 

Juiz de Direito em Substituição legal

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001683-61.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:
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JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ARCEU PEIXOTO FERREIRA OAB - MT0016612A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GEISA BELTRAME PALHANO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA OAB - 

MT0008341S-O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DESPACHO Processo: 1001683-61.2017.8.11.0007. 

REQUERENTE: JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA REQUERIDO: GEISA 

BELTRAME PALHANO Vistos. Diante do interesse na autocomposição 

demonstrado pelas partes DESIGNO audiência de conciliação para o dia 24 

de agosto de 2018, às 13h40min, a ser realizada no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC, no Fórum desta comarca, 

oportunidade em que “todos os esforços deverão ser empreendidos para 

a solução consensual da controvérsia”, salientando-se que a referida 

audiência “poderá dividir-se em tantas sessões quantas sejam 

necessárias para viabilizar a solução consensual” (art. 696, NCPC). 

INTIMEM-SE as partes a fim de que compareçam à audiência, 

acompanhados de seus advogados ou defensores públicos, 

obrigatoriamente. Sendo infrutífera a conciliação, INTIME-SE as partes para 

requererem o que entenderem de direito, no prazo de 15 (quinze) dias. 

CUMPRA-SE o necessário. Ciência à Defensoria Pública. Alta Floresta-MT, 

18 de junho de 2018. TIBÉRIO DE LUCENA BATISTA Juiz Substituto

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 66913 Nr: 6384-63.2009.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CCEMS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CdAPL-M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Carlos Guidoni Filho - 

OAB:146997, Denize Viudes Simão - OAB:5.618-MT, Izaias Ferreira 

de Paula - OAB:71291, Murillo Espinola de Oliveira Lima - 

OAB:3127-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Fontoura Baganha - 

OAB:MT 13.050, Luciano Fontoura Baganha - OAB:12644/MT, 

Rodrigo Agustini - OAB:MT/12.500A

 Vistos.

Compulsando os autos, verifico que a parte exequente requer a 

desconsideração da personalidade jurídica da parte executada às fls. 

440/442.

Em que pese o pedido, o STJ firmou entendimento da necessidade da 

intimação prévia da parte executada para se manifestar (REsp 1.729.554), 

assim, INTIME-SE a parte executada, para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifeste o que entender de direito.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, CERTIFIQUE-SE, fazendo os 

autos conclusos para as deliberações necessárias.

Cumpra-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 143348 Nr: 4802-81.2016.811.0007

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fernando Valentim Moreira, MPVM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson de Carvalho - Espólio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antônio Sophia Dorado - 

OAB:20343/MT, Rafael Gomes Neto - OAB:16341/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luana Liporace Pires da 

Silva - OAB:12223

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

Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, impulsiono os presentes 

autos com a finalidade de citação dos requerentes na pessoa dos 

advogados/procuradores, para no prazo de 05 (cinco) dias, se 

manifestarem, nos termos do artigo 690 do CPC/2015.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 128442 Nr: 4298-12.2015.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulino & Zanco Ltda - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Fernandes Pimentel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wellington da Silva Carvalhais - 

OAB:17219-O/MT, Wilmar David Lucas - OAB:4.136-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, impulsiono os presentes 

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

para no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar, requerendo o que de 

direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 69721 Nr: 2692-22.2010.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Ronaldo Rodrigues da Cunha

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rosemeri Mitsue Okazaki 

Takezara - OAB:7276-B/MT, Valter Stavarengo - OAB:11665/MT

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

OAB:13616/MT

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

Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, impulsiono os presentes 

autos com a finalidade de intimação dos advogados das partes, acerca do 

LEILÃO ser realizado no dia 16/07/2018, a partir das 11:00h, primeiro leilão 

e a partir das 14;00h segundo leilão.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 102886 Nr: 4560-64.2012.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ECFV, Eduardo Silveira Fraiz Vasques, João Haylgton 

Canhos, Diana de Carli Canhos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso, Delta Construções 

S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Camila Maria Domingues 

Marquezini - OAB:15852/MT, Carlos Eduardo Paro Lopes - 

OAB:12083/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Isabella Tarsitano Armoa 

Belucio Gaetano - OAB:23.686/MT, NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:128341, RAFAEL SGANZERLA DURAND - 

OAB:12.208-A/MT

 Vistos.

Havendo a necessidade de readequar a pauta, redesigno a audiência 

marcada para a data de 04 de setembro de 2018, às 13h30min, mantendo 

inalteradas as demais determinações proferidas às fls. 589/590.

INTIMEM-SE.

Cumpra-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 131100 Nr: 5755-79.2015.811.0007

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcos Bezerra de Araujo, Renata Gonçalves Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco Financiamento S/A

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

OAB:5476/MT, Thiago Stuchi Reis de Oliveira - OAB:MT/18179-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

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

os presentes autos com a finalidade de INTIMAÇÃO do(s) procurador(es), 

da parte autora, para no prazo de 05 (cinco) dias, proceder ao depósito 

referente à Condução do(a) Sr(a). Oficial(a) de Justiça, por meio do 

e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o , 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao; e no mesmo prazo, 
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comprovar nos autos, a fim de que seja expedido o referido mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 131100 Nr: 5755-79.2015.811.0007

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcos Bezerra de Araujo, Renata Gonçalves Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco Financiamento S/A

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

OAB:5476/MT, Thiago Stuchi Reis de Oliveira - OAB:MT/18179-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 Vistos.

Trata-se de embargos à execução opostos por Marcos Bezerra de Araújo 

e Renata Gonçalves Araújo contra o Banco Bradesco Financiamentos 

S/A, todos qualificados nos autos.

Em suma, alegam os embargantes que o Sr. Marcos contraiu empréstimo 

junto ao embargado, no importe de R$ 100.000,00 (cem mil reais), com 

vencimento em 30/04/2014, contudo, aduz que as cláusulas que norteiam 

o contrato são “extorsivas e abusivas” e não condizem com os 

parâmetros da legislação atual.

Assevera também, que a capitalização de juros está em patamar 

exorbitante, além de que a embargada/exequente requer que seja 

penhorado bem de valor superior ao da dívida em tela.

Os embargos foram recebidos sem efeito suspensivo (fl. 110).

Devidamente citada, a parte embargada impugnou os presentes embargos 

(fls. 113/126)

Vieram-me os autos à conclusão.

É o relato do necessário. DECIDO.

 Versa a presente demanda sobre embargos a execução opostos sob a 

égide da Lei n. 5.869/73, CPC já revogado.

 Ocorre que, os embargantes entre varias alegações, fundamentam o 

pedido dos presentes embargos à execução de título extrajudicial no 

excesso de execução, entretanto, em análise acurada dos autos, em 

especial, a inicial, verifico que os embargantes, em momento algum, 

declaram o “quantum” que entendem devido, tampouco, trazem memorial 

descriminado dos cálculos em sua peça.

Com efeito, ao tempo da oposição dos embargos, previa o art. 739-A, §5° 

do CPC:

“Art. 739-A. Os embargos do executado não terão efeito suspensivo. 

(Incluído pela Lei nº 11.382, de 2006).

(...)

§ 5o. Quando o excesso de execução for fundamento dos embargos, o 

embargante deverá declarar na petição inicial o valor que entende correto, 

apresentando memória do cálculo, sob pena de rejeição liminar dos 

embargos ou de não conhecimento desse fundamento.”

 Revogada a Lei n. 5.869/73, o NCPC em seu art. 917 determina:

“Art. 917. Nos embargos à execução, o executado poderá alegar:

(...)

III - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções;

(...)

§ 3o. Quando alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia 

quantia superior à do título, o embargante declarará na petição inicial o 

valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e 

atualizado de seu cálculo.

§ 4o. Não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, 

os embargos à execução:

I - serão liminarmente rejeitados, sem resolução de mérito, se o excesso 

de execução for o seu único fundamento;

II - serão processados, se houver outro fundamento, mas o juiz não 

examinará a alegação de excesso de execução.”

Portanto, onde quer que se busque guarida, a lei adjetiva passada e 

presente, obrigam a parte embargante, como no caso dos autos, em caso 

de discussão de excesso de execução, que declare na inicial o “quantum” 

que entende devido, trazendo memorial descriminado de cálculo, 

incumbência que somente aos requerentes cabe.

Assim, CONVERTO O JULGAMENTO EM DILIGIGÊNCIA e em obediência ao 

art. 10 do NCPC, determino a intimação pessoal da embargante, bem como, 

por meio de seu advogado constituído via DJE para que, no prazo de 10 

(dez) dias, traga aos autos memorial descriminado dos cálculos e declare 

o valor que entende correto, sob pena das implicações decorrentes da 

ausência.

Aportando aos autos a manifestação da embargante, INTIME-SE o 

embargado para o devido contraditório.

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

Intime-se. Cumpra-se.

Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 126091 Nr: 3056-18.2015.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hospital Aliança LTDA, Renes Dantas da Silva, 

Asiel Bezerra de Araújo, Carlos Batista Frias, Rafael Quixabeira Bezerra 

de Araujo, Cleci Santos da Rocha, Marlene Lião Santos

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

Grosso - OAB:

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

OAB:17.811-0 MT

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

os presentes autos com a finalidade de intimação do(a) parte 

Executada/Apelada, na pessoa de seu patrono, para no prazo de 

15(quinze) dias, manifestar-se a respeito do Recurso de Apelação, 

consoante disposto no art. 1.010, do novo CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 134265 Nr: 7443-76.2015.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio francisco cruz

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

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

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

OAB:14.474-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, impulsiono os presentes 

autos com a finalidade de intimação dos advogados das partes, para no 

prazo de 15 (quinze) dias, se manifestarem, acerca do laudo pericial 

elaborado, encartado a estes autos.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 59932 Nr: 4477-87.2008.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agropecuária Mogno S/A., ANTÔNIO MARTINS 

MARINGONI, Horácio Bergamini Filho, José Francisco Neves

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

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): HORÁCIO BERGAMINI FILHO, Cpf: 

01977407820, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 13/11/2008.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de 

AGROPECUÁRIA MOGNO S/A., ANTÔNIO MARTINS MARINGONIE 

OUTROS, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de Dívida 

ativa n. 002820/07A, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida 

Ativa: 2820/2007.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 14/11/2007
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Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 31.357.340,00

Citação

Citação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001432-43.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANESIO DIAS NUNES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO: 20 (VINTE) DIAS Expedido por 

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

Processo: 1001432-43.2017.8.11.0007; Valor causa: R$ 20.702,16; Tipo: 

Cível; Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]; 

Partes do processo: Parte Autora: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS 

S/A Parte Ré: ANESIO DIAS NUNES, brasileiro, portador da Cédula de 

Identidade nº 3447415038, inscrito sob o CPF/MF nº 365.811.431-20 Data 

de Distribuição da Ação: 26/05/2017 FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) 

EXECUTADO(S) acima qualificado(s), atualmente em lugar incerto e não 

sabido, quanto aos termos da ação de Busca e Apreensão que lhe(s) é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, contados da expiração do prazo deste edital, 

apresentar resposta, sob pena de presumirem-se verdadeiros os fatos 

articulados na Exordial. RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Busca e 

Apreensão promovida com o intuito de recuperar o crédito para aquisição 

do VEÍCULO MARCA VW, MODELO GOL G5, CHASSI 

9BWAB05U2BT198369, PLACA NJG3991, RENAVAM 280429142, COR 

BRANCA, ANO 10/11, MOVIDO À BICOMBUSTIVEL, inadimplido pela Parte 

Requerida a partir de 24/01/2017. Despacho/Decisão: Vistos. Defiro o 

pedido de citação da requerida por edital. Cite-se a parte requerida, via 

edital, com prazo de vinte (20) dias, para responder aos termos da 

presente, com as advertências de praxe. Decorrido o prazo, certifique-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Alta Floresta-MT, 18 de junho de 

2018. TIBÉRIO DE LUCENA BATISTA Juiz Substituto E, para que chegue ao 

conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 

expediu-se o presente Edital que será publicado na forma da Lei. Alta 

Floresta/MT, 3 de Julho de 2018. VINICIUS AUGUSTO JANS PAIVA 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 1ª VARA DE ALTA FLORESTA E 

INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (66) 35123600

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1002209-28.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

Paulo Vicente Oliveira (AUTOR)

ELENIR CENTURIAO DEDE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR RONDON BORGES DE CAMPOS OAB - MT0013142A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA MADALENA BARRANKIEVICZ CHUPEL (RÉU)

TEODORO CHUPEL (RÉU)

JOSE MANUEL JUSTO MARCELINO (RÉU)

Outros Interessados:

Maria Leda Costa Neves (CONFINANTES)

Paulo Vicente Oliveira (LITISCONSORTES)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (TERCEIRO INTERESSADO)

ADVOCACIA GERAL DA UNIAO (TERCEIRO INTERESSADO)

Vanderlei Pianovsk (CONFINANTES)

Espólio de Sérgio Vicente (CONFINANTES)

Vilma Vicente (CONFINANTES)

 

Processo: 1002209-28.2017.8.11.0007 USUCAPIÃO (49) Nos termos da 

legislação vigente e Ordem de Serviço Nº 001/2017-GAB, impulsiono o 

presente feito a fim de intimar o advogado da parte autora acerca da 

decisão de id. 11004733. Alta Floresta, 3 de julho de 2018. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

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

11.419/2006.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 125510 Nr: 2656-04.2015.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elder Bezerra Sousa

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

DPVAT S/A

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez 

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

MT

 Vistos.

 Tendo em vista a discordância do requerido quanto ao pedido de 

desistência da ação, INTIME-SE o Autor para, no prezo de 10 (dez) dias, 

manifestar-se nos autos acerca da petição de fls. 134/135.

 Às providências. Intime-se.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 67718 Nr: 681-20.2010.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Floresta Comércio de Calçados Ltda - ME, Iara 

Elizabete Bitello, Delaine Gomes Bocardi, Luciene de Matos

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

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação

 CITANDO(A, S): Executados(as): Floresta Comércio de Calçados Ltda - 

Me, CNPJ: 04336401000178, brasileiro(a), comércio de calçados, 

Endereço: local incerto e não sabido

Executados(as): Iara Elizabete Bitello, Cpf: 38249006020 brasileiro(a), , 

Endereço: local incerto e não sabido

Executados(as): Luciene de Matos, Cpf: 61671835115, Rg: 861.172 SSP 

MT Filiação: Sebastião Venâncio e Erzeli Martins de Matos, data de 

nascimento: 04/10/1973, brasileiro(a), natural de Janiopolis-PR, solteiro(a), 

aux. administrativa, Endereço: local incerto e não sabido

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 19/02/2010

VALOR DO DÉBITO: R$ 34.120,50

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(a, s) acima qualificado(a, s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração do 

prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

RESUMO DA INICIAL: O autor Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso 

ingressou com Ação de Execução Fiscal em desfavor dos requeridos, 

acima qualificados, para que estes providenciem o pagamento da dívida 

ativa em aberto representada pela CDA nº 20099358 oriunda de falta de 

recolhimento de ICMS garantido normal

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(a, s) o(a, s) executado(a, s) de 

que, aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos. Eu, Anne Mariele de Cassia Monteiro, analista 

judiciário, digitei.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 70972 Nr: 3943-75.2010.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Clodoardo Melhado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centrais Elétricas Mato Grossenses S/A - 
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Rede Cemat

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

de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

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

Lima - OAB:3127-A/MT, Ozana Baptista Gusmão - OAB:MT/4062

 Vistos.

Trata-se de procedimento de Cumprimento de Sentença que tramitará nos 

moldes dos artigos 513 e seguintes do NCPC, devendo a Secretaria da 

Vara promover as devidas retificações, inclusive na capa dos autos.

Intime-se a parte executada, nos termos do artigo 513, §2º, na pessoa do 

advogado constituído nos autos, para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

efetuar o pagamento do valor indicado no demonstrativo discriminado e 

atualizado do crédito, acrescido de custas, se houver.

Não havendo advogado constituído nos autos para representar o 

Devedor, deve-se observar os demais incisos do art. 513, §2º e demais 

parágrafos do referido artigo.

Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no 

artigo 523 do CPC, sem o pagamento voluntário, incide a multa de 10% e 

honorários advocatícios de 10%, nos termos do §1º do artigo 523. 

Igualmente, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, impugnação.

Não efetuado o pagamento voluntário, vistas à parte exequente para 

manifestação.

Outrossim, decorrido tal prazo, mediante recolhimento das respectivas 

taxas, a parte exequente poderá requerer diretamente à serventia a 

expedição de certidão, nos termos do art. 517 do CPC, que servirá também 

aos fins previstos no artigo 782, §3º do mesmo diploma.

 Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 142286 Nr: 4225-06.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jorge Antonio Filho

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

DPVAT S/A

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:MT/8506-A

 Vistos.

 Compulsando os autos verifico que até o presente momento a parte 

requerente não se manifestou no feito acerca da perícia realizada, 

conforme se vê à fl. 55.

 Desta feita, INTIME-SE o requerente na pessoa de seu patrono para, no 

prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se acerca do laudo pericial.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 120961 Nr: 8209-66.2014.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jose Domiciano da Silva

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

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

OAB:MT 13120-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

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

da me´dica perita, às fls. 67.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 102041 Nr: 3579-35.2012.811.0007

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

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

 PARTE AUTORA: Altemir Viera

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

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

OAB:MT 13120-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

autora a manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias, acerca do depósito dos 

honorários sucumbenciais, às fls. 133.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 63788 Nr: 2955-88.2009.811.0007

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

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

 PARTE AUTORA: Henrique Cavanha

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

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

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

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

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

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

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

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

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

manifestação do INSS, às fls. 114vº.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 68844 Nr: 1817-52.2010.811.0007

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

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

 PARTE AUTORA: Airton Pereira

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rita Paschoalina de Souza - 

OAB:8.148/MT, Vitor Pinheiro Segantine - OAB:13570-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

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

fls. 108.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 34461 Nr: 55-74.2005.811.0007

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

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

 PARTE AUTORA: Marilena Cardoso Bonfim

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

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

Silva - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

autora a manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias, regularizar a assinatura 

na petição de fls. 268/269.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 128530 Nr: 4355-30.2015.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Benedito Pimentel da Silva

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

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

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

OAB:14.474-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 À luz do exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I do Novo Código de 

Processo Civil (NCPC), RESOLVO o mérito para julgar IMPROCEDENTE o 

pedido da presente ação.Condeno a parte Autora ao pagamento das 

custas processual e honorário advocatícios, fixado em R$ 1.500,00 (um 

mil e quinhentos reais), com fulcro no artigo 85, §8º do NCPC, observado o 

disposto no artigo 98, §§ 2º e 3º deste mesmo Códex.INTIME-SE a parte 
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autora, através de seu patrono e, em seguida, o INSS, na pessoa de seu 

Procurador Federal, remetendo os autos via postal, nos termos do 

Convênio firmado entre o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e 

o INSS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 122543 Nr: 914-41.2015.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Benvindo Almeida Amaral

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

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

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

OAB:14.474-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Com essas considerações, com fundamento no art. 487, inc. I do CPC, 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido contido na inicial. Condeno o polo ativo ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo 

em 10% do valor atualizado da causa, mas suspendendo a exigibilidade do 

adimplemento em razão da gratuidade.Com o trânsito em julgado, 

arquive-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 70032 Nr: 3005-80.2010.811.0007

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

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

 PARTE AUTORA: Marli Aparecida Poltronieri Leal, APL

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

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

OAB:13570-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Diante do exposto às fls. 108/109 na execução de acordão, bem como 

posicionamento do Procurador Federal de fl.132v.

DEFIRO o pedido de fl. 122/122v, seja feita a devida devolução a autarquia 

do valor pago equivocadamente a requerente, sendo cancelado de 

imediato o RPV de fl.115.

Intime-se a parte autora, na pessoa de seu patrono para que no prazo de 

15 (quinze) dias, manifeste-se acerca do feito sob pena de extinção e 

conclusos.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000769-60.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DE SOUZA (AUTOR)

LUZIA AUGUSTA DE SOUZA (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA AGRICOLA DE COTIA COOPERATIVA CENTRAL EM 

LIQUIDACAO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROLFF MILANI DE CARVALHO OAB - SP84441 (ADVOGADO)

RITA PASCHOALINA DE SOUZA OAB - MT0008148S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1000769-60.2018.8.11.0007 

AUTOR: LUZIA AUGUSTA DE SOUZA, ANTONIO DE SOUZA RÉU: 

COOPERATIVA AGRICOLA DE COTIA COOPERATIVA CENTRAL EM 

LIQUIDACAO Vistos, 1 – Diante da regularização da representação 

processual e do preenchimento dos requisitos previstos no art. 319, do 

CPC, recebo a inicial. 2 – Entendendo que o comparecimento espontâneo 

da requerida e a apresentação de resposta não tem o condão de afastar a 

audiência prevista no art. 334, do CPC, em respeito ao procedimento 

comum, DESIGNO sessão de conciliação para o dia 06/08/2018, às 13h40, 

que será realizada no CEJUSC. 3 - Nos termos do § 3º do art. 334 do 

NCPC, o polo ativo será intimado por meio do advogado. Por estar 

representada no feito, a intimação da demandada será realizada por meio 

eletrônico. 4 – Os envolvidos deverão comparecer, obrigatoriamente, com 

seus respectivos advogados ou defensor público, ressaltando a 

importância do que prevê o §5º do art. 334 do CPC. 5 – Conste nas 

comunicações que o não comparecimento na audiência ora designada 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado 

com multa de até 2% da vantagem econômica pretendida ou do valor da 

causa, revertida em favor do Estado. 6 – Restando infrutífera a 

conciliação, o início do prazo para resposta, que é de 15 dias, será nos 

termos do art. 335 do CPC, quando poderão ser ratificados os termos da 

peça apresentada. 7 - Na hipótese de ser apresentada contestação que 

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

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

do CPC, oferecer impugnação. 8 - Encerrada a fase a postulatória, sem 

prejuízo de julgamento antecipado, INTIMEM-SE as partes, POR ATO DA 

SECRETARIA, para, no prazo comum de 10 (dez) dias, especificarem as 

provas que ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão. 9 – O 

pedido de gratuidade de justiça feito pela requerida será oportunamente 

apreciado. Às providências para a citação e realização da solenidade. 

Janaina Rebucci Dezanetti Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002238-44.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA APARECIDA FOGACA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO LUIZ DO AMARAL OAB - MT0013120S (ADVOGADO)

JOSIANE DO AMARAL OAB - MT23772/O (ADVOGADO)

PATRICIA FERREIRA PAPOTI OAB - MT0020469A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1002238-44.2018.8.11.0007 

AUTOR: ROSANGELA APARECIDA FOGACA RÉU: INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL Vistos. Trata-se de Ação Previdenciária de 

Estabelecimento de Benefício de Aposentadoria por Invalidez e Pedido de 

Tutela de Urgência proposta por Rosangela Aparecida Fogaca em face do 

Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, ambos devidamente 

qualificados. Assevera que é portadora de Síndrome da Imunodeficiência 

Adquirida e de lobociatalgia aguda, mazelas que a impedem de realizar seu 

trabalho habitual (zeladora), que exige elevado esforço físico e 

movimentação frequentes. Requer, por meio da tutela de urgência, a 

concessão de auxílio-doença e, no mérito, a conversão do auxílio-doença 

em aposentadoria por invalidez. Com a inicial coligiu digitalmente 

documentos junto ao PJe. Vieram-me conclusos. É o relatório. Decido. 

Recebo a inicial. DEFIRO a gratuidade de justiça diante da presunção de 

veracidade da afirmação da Requerente (pessoa física) de que não 

possui recursos suficientes para pagar as custas e as despesas 

processuais, nos termos do §3º, do Art. 99, da Lei 13.105/15. Vislumbro 

que há requerimento de tutela de urgência em caráter liminar com o 

escopo de ver implantado o benefício requerido pela Autora. Todavia, 

compulsando as provas contidas nos autos, em especial os documentos 

médicos, não há segura probabilidade do direito a respaldar a concessão, 

em caráter liminar, da tutela provisória requerida. Isto porque há dúvidas 

quanto à incapacidade laboral da parte autora e sua real condição de 

saúde, bem como se houve melhora superveniente de seu quadro de 

saúde. Pelo exposto, postergo a apreciação da tutela de urgência para a 

após a resposta da autarquia requerida, a qual se dará quando 

apresentado o laudo da perícia a ser realizada na parte autora, conforme 

requerido, que será adiante determinada. Nos termos do Convênio nº 

03/2013, celebrado entre a Justiça Federal e o Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, bem como do Ofício Circular nº 

276/2014-DJA/CGC e das Resoluções nº 541/2007 e nº 00305/2014, 

ambas do Conselho da Justiça Federal, NOMEIO como perita judicial a 

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

médica na parte autora, independentemente de compromisso, razão por 

que FIXO os honorários em R$ 200,00 (duzentos reais), em observância à 

tabela V da Resolução nº 00305/2014-CJF, sendo que a perícia 

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

que deverá informar à Secretaria da Vara com tempo suficiente para que 
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proceda à INTIMAÇÃO dos interessados. ENCAMINHE-SE a Sra. Perita 

cópia da inicial, dos quesitos apresentados pela parte autora, de eventuais 

atestados médicos e resultados de exames que instruem a inicial, bem 

como dos quesitos deste Juízo e da parte ré (cuja cópia se encontra 

encartada no ofício supra mencionado, arquivado na Secretaria da Vara). 

Estabeleço como QUESITOS DO JUÍZO: a) A parte autora é portadora de 

deficiência/moléstia/doença? De que tipo? b) A parte autora é incapacitada 

para trabalhar? c) A incapacidade da parte autora para o trabalho é 

parcial ou total? Explique. d) A incapacidade da parte autora para o 

trabalho é permanente ou temporária? Caso temporária, por quanto tempo 

é a incapacidade da autora? e) Havendo incapacidade, aproximadamente 

desde quando ela existe? f) A deficiência/moléstia/doença de que é 

portadora a parte autora encontra-se em fase evolutiva ou residual? g) 

Constatada a incapacidade para o trabalho e, não sendo possível precisar 

a época aproximada do advento desta (a incapacidade), pode-se afirmar 

que tal incapacidade decorre da evolução/agravamento da 

deficiência/moléstia/doença de que é portadora a parte autora? h) Qual a 

atividade laboral da parte autora? Desde quando exerce essa atividade? i) 

A incapacidade, se existente, é para qualquer atividade laboral ou apenas 

para a atividade habitual da parte autora? É possível a reabilitação para 

outra atividade que lhe garanta a subsistência, considerando o grau de 

instrução da autora, suas condições financeiras, idade e acesso a 

atividades de reabilitação? j) A parte autora é incapaz para a vida 

independente? k) A deficiência/moléstia de que é portadora a parte autora 

traz limitações em sua vida? Que tipos de limitações? l) Existe tratamento 

para o mal da parte autora? Caso positivo, qual o valor aproximado do 

tratamento? m) O tratamento traz efeitos colaterais? Quais? n) Esses 

efeitos colaterais impedem que a parte autora exerça alguma atividade 

braçal? Uma vez designada data para realização da perícia, INTIME-SE a 

parte autora para comparecer no local, dia e horário designados para se 

submeter ao exame pericial. Em decorrência do Ofício Circular n.º 

001/2016-PFE-INSS, deixo de agendar a audiência de conciliação prevista 

no art. 334 do NCPC, diante da impossibilidade de comparecimento dos 

procuradores da autarquia requerida por insuficiência de recursos 

humanos. Após a juntada do laudo, com o encaminhamento dos autos, 

CITE-SE o Requerido para, querendo, contestar o pedido no prazo de 15 

(quinze) dias (caput do art. 335 do NCPC), contados a partir do disposto 

no art. 231, devendo constar do mandado as advertências legais (art. 334 

do NCPC), bem como para a apresentação de quesitos. No mesmo ato da 

citação, INTIME-SE o Requerido para se manifestar acerca do laudo 

médico, consignando que o silêncio importará na presunção de 

concordância com o laudo pericial. Com a manifestação das partes ou 

decorrido o prazo in albis para tanto, REQUISITE-SE pagamento dos 

honorários periciais. Decorrido o prazo sem a resposta do INSS, 

certifique-se. Por fim, façam os autos CONCLUSOS. INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Alta Floresta, 27 de junho de 2018. 

Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000334-23.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULIO ALVARENGA REALE OAB - MT0015484S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDEMAR RODRIGUES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO PAULO CURIA PEREIRA OAB - MT21501/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1000334-23.2017.8.11.0007 

REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO REQUERIDO: VALDEMAR RODRIGUES Vistos, Verificando 

que foi efetivada nestes autos a penhora de veículo por meio do sistema 

Renajud, acolho o pedido de baixa da restrição, que será concretizado em 

gabinete, nesta data. Intime-se o polo ativo para manifestação em 5 dias. 

Caso nada seja requerido, arquive-se, com as devidas baixas. Às 

providências. Janaina Rebucci Dezanetti Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002363-12.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ELSON DE JESUS COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IORLECIA SILVA COSTA CONTINI OAB - 972.726.631-20 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1002363-12.2018.8.11.0007 

AUTOR: ELSON DE JESUS COSTA REPRESENTANTE: IORLECIA SILVA 

COSTA CONTINI RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Defiro a 

gratuidade de justiça por força do teor da norma prevista no parágrafo 

terceiro, do art. 99, do CPC. No mais, cumpridas as determinações 

firmadas na decisão anterior, voltem-me conclusos. Às providências. Alta 

Floresta, 3 de julho de 2018. Antônio Fábio da Silva Marquezini Juiz de 

Direito em substituição legal

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002340-66.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JONAVAN DE SOUSA OLIVEIRA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONAVAN DE SOUSA OLIVEIRA SILVA OAB - PA26657-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DO MATO GROSSO - FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DO MATO 

GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1002340-66.2018.8.11.0007 

EXEQUENTE: JONAVAN DE SOUSA OLIVEIRA SILVA EXECUTADO: 

ESTADO DO MATO GROSSO - FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DO MATO 

GROSSO Vistos. Observando que a petição inicial foi endereçada ao 

Juizado Especial Cível desta Comarca e destacando que a distribuição do 

feito pelo PJe foi efetuada perante as varas comuns, determino a 

intimação da parte autora para que, em 5 dias, ratifique seu desejo do 

processamento do pedido neste juízo e recolha as custas de ingresso, 

sob pena de cancelamento da distribuição, ou adote as medidas 

necessárias para o trâmite perante o Juizado Especial. Após, conclusos. 

Intime-se. Alta Floresta, 3 de julho de 2018. Antônio Fábio da Silva 

Marquezini Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002301-69.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL MESSIAS VENTURA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGINA DA SILVA SOUZA OAB - MT22876/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDNEI BLASIUS (RÉU)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1002301-69.2018.8.11.0007 

AUTOR: MANOEL MESSIAS VENTURA DA SILVA RÉU: EDNEI BLASIUS 

Vistos. Observando que a petição inicial foi distribuída no PJe perante as 

varas comuns desta comarca e destacando que a parte autora registrou o 

desejo de que o feito tramite perante o Juizado Especial (fl. 3), determino a 

intimação da parte autora para que, em 5 dias, ratifique seu desejo do 

processamento do pedido neste juízo e recolha as custas de ingresso ou 

adote as medidas necessárias para o trâmite perante o Juizado Especial. 

Após, conclusos. Intime-se. Alta Floresta, 3 de julho de 2018. Antônio 

Fábio da Silva Marquezini Juiz de Direito em Substituição Legal

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000100-41.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:
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FRANCISCO JARDEL SIQUEIRA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON CRISTOVAO ROCHA OAB - MT0017811A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

REGINA CRISTINA COSTA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCAS BARELLA OAB - MT0019537A (ADVOGADO)

ANA PAULA BARELLA OAB - MT0020342A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 1000100-41.2017.8.11.0007 

AUTOR: FRANCISCO JARDEL SIQUEIRA DOS SANTOS RÉU: REGINA 

CRISTINA COSTA Vistos, Francisco Jardel Siqueira dos Santos ajuizou 

ação em face de Regina Cristina Costa visando a busca e apreensão do 

veículo descrito na exordial e indenização por danos morais. Narrou que é 

proprietário do automóvel CHEVROLET/CLASSIC LS, placa OBE3039, que 

supostamente comprou da requerida em 29/04/2013. Afirmou que após a 

compra, o financiamento do veículo celebrado com o Banco Pan S/A foi 

transferido para seu nome. Aduziu que a requerida não efetuou a entrega 

do bem, motivo que levou o requerido a vendê-lo a requerida, mediante o 

recebimento de 4 parcelas mensais e a sub-rogação na obrigação com o 

Banco Pan S/A. Alegou que a requerida não efetuou os pagamentos 

devidos à instituição financeira, ensejando a inscrição do nome do autor 

junto ao Serasa, e também não pagou as 4 parcelas devidas ao autor. 

Entendendo estarem presentes os requisitos, requereu por meio da tutela 

de urgência a busca e apreensão do bem, liminarmente. Juntou 

documentos (fls. 26/32). A magistrada contemporânea determinou a 

complementação da documentação referente à inscrição junto ao Serasa 

e ao automóvel e determinou a comprovação do recolhimento das custas. 

Os documentos complementares foram juntados às fls. 44/51. Recebida a 

inicial, foi designada sessão de conciliação e postergada a apreciação da 

tutela de urgência. A requerida foi citada regularmente (fl. 61). Aberta a 

solenidade, não havendo autocomposição, ficou a requerida advertida que 

deveria apresentar contestação em 15 dias. A resposta veio aos autos às 

fls. 71/81, acompanhada dos documentos de fls. 82/90, intempestivamente 

(fl. 91). Foi decretada a revelia da requerida e determinada a intimação dos 

envolvidos para indicarem as provas a serem produzidas. O polo passivo 

requereu a produção de prova oral. O autor solicitou a produção de prova 

testemunhal, intempestivamente (fls. 98/100). O feito foi saneado às fls. 

101/104, tendo sido: a) rejeitadas as preliminares; b) deferida a produção 

de prova testemunhal pugnada pela requerida; c) indeferida para autor 

pela intempestividade de seu pedido; d) designada audiência de instrução 

e; e) determinada a comprovação do estado de miserabilidade da 

requerida. O polo passivo teceu justificativas e arrolou testemunhas (fls. 

106/108). Trouxe extrato de sua conta bancária (fl. 110). Aberta a 

audiência, foram ouvidas as testemunhas e concedido o prazo para 

memoriais finais (fl. 120). Juntadas as gravações digitais. Alegações finais 

pelo autor às fls. 125/133 e pela requerida às fls. 135/144. É o relato do 

necessário. Fundamento e decido. Do correto valor da causa. De largada, 

vejo que o valor atribuído à causa não observa o que dispõe o inciso VI, 

do art. 292, do CPC, pois deveria refletir a soma dos valores de todos os 

pedidos. O importe de R$ 29.298,00 reflete apenas o pedido de busca e 

apreensão (art. 292, II, CPC), pois equivale ao valor do automóvel em tela. 

A este montante deve ser adicionada a pretensão de danos morais de R$ 

10.000,00 (art. 292, V, CPC), sendo valor da causa escorreito o total de 

R$ 39.298,00. Portanto, com fulcro no §3º¸do art. 292, do CPC, de ofício, 

corrijo o valor da causa para R$ 39.298,00, cabendo à complementação 

das custas ser efetuada por aquele que restar condenado ao seu 

pagamento nesta sentença. Da gratuidade de justiça requerida pelo polo 

passivo. Mediante as justificativa apresentes e principalmente a prova 

trazida à fl. 110, defiro a gratuidade de justiça em favor da requerida, 

ressalvando a possibilidade de revogação. Do pedido contraposto. A 

requerida apresentou pedido contraposto, alegando que foi vítima de ação 

temerária e que direitos de sua personalidade tem sido violados, por isso 

requereu a condenação do autor em danos morais no valor de R$ 

20.000,00. Entretanto, não se pode olvidar que o pedido foi tecido em peça 

intempestiva, motivo pelo qual não pode ser analisado. Na trilha jurídica: 

48825228 - CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. 

INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. IMPOSIÇÃO OPE LEGIS. NÃO 

CONHECIMENTO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. PRELIMINAR DE 

NULIDADE. DECRETAÇÃO DA REVELIA. CONTESTAÇÃO INTEMPESTIVA. 

REJEIÇÃO. PEDIDO CONTRAPOSTO DEDUZIDO EM CONTESTAÇÃO 

INTEMPESTIVA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA VERACIDADE DOS FATOS 

ALEGADOS. LIVRE CONVENCIMENTO DO JUIZ. FALTA DE PAGAMENTO 

DE ALUGUÉIS. PRAZO PARA DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA. RECURSO 

PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, DESPROVIDO. (...) 2. A 

apresentação intempestiva da contestação, além de justificar o Decreto da 

revelia, torna inviável o conhecimento dos pedidos ali deduzidos. (...) 

(TJDF; APC 2016.05.1.009780-6; Ac. 104.6346; Segunda Turma Cível; Relª 

Desª Sandra Reves; Julg. 13/09/2017; DJDFTE 19/09/2017). 48598820 - 

DIREITO ECONÔMICO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO GARANTIDO POR 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INADIMPLÊNCIA DO MUTUÁRIO. MORA 

CARACTERIZADA. VEÍCULO OBJETO DA GARANTIA. APREENSÃO. 

EFETIVAÇÃO. CONTESTAÇÃO SERÔDIA. REVELIA. PRAZO. TERMO 

INICIAL. EFETIVAÇÃO DA LIMINAR. REGULAÇÃO ESPECIAL (DL Nº 

911/69, ART. 3º, § 3º). APERFEIÇOAMENTO. PEDIDO CONTRAPOSTO. 

REVISÃO DAS CLÁUSULAS FINANCEIRAS. ACOLHIMENTO PARCIAL. 

RENOVAÇÃO NO RECURSO. INOVAÇÃO. CONTESTAÇÃO INTEMPESTIVA. 

(...) 2. Aperfeiçoada a revelia, a defesa formulada pelo réu não pode ser 

conhecida nem examinado o pedido contraposto que nela aduzira 

almejando a revisão das cláusulas financeiras do mútuo que lhe fora 

confiado, resultando que, ignorado o fenômeno da preclusão temporal, a 

pretensão revisional fora examinada e acolhida parcialmente, a sentença 

incorre em julgamento ultra petita, determinando o decote do excesso, 

pois, diante da contumácia, os limites da lide restaram demarcados 

exclusivamente pelo pedido inicial, extrapolando o resolvido além desse 

parâmetro seu alcance, pois não é lícito ao Juiz, ainda que se tratando de 

relação de consumo, extrapolar as balizas que lhe haviam sido impostas 

pela pretensão aduzida e contemplar a parte com direito que não 

vindicara, sob pena de ensejar a caracterização do julgamento ultra petita. 

3. Caracterizada a revelia, à parte ré não é permitido formular pretensão 

destinada à revisão das cláusulas contratuais no apelo, pois já 

acobertadas as questões pela preclusão, (...) (TJDF; Rec 

2013.05.1.005917-0; Ac. 815.777; Primeira Turma Cível; Rel. Des. Teófilo 

Caetano; DJDFTE 04/09/2014; Pág. 85). Ante o exposto, deixo de apreciar 

o pedido contraposto tecido pela requerida. DO JULGAMENTO DAS 

PRETENSÕES AUTORAIS. Superadas as questões processuais pendentes 

e não havendo requerimento de produção de outras provas, encerro a 

fase instrutória e adentro na análise do mérito dos pedidos apresentados 

pelo autor. O ponto de partida a ser estabelecido é que a revelia, em seu 

efeito material, não gera presunção absoluta de veracidade dos fatos 

alegados, como dispõe o art. 345, do CPC. Em casos quando as 

afirmações do autor forem inverossímeis ou contrários a provas dos 

autos, será afastada a presunção de verdade gerada pela revelia (art. 

345, IV, CPC). Discorrendo sobre o tema, Marinoni, Arenhart e Mitidiero: 

(...) Quer dizer que esse efeito não incidirá quando o magistrado verificar, 

diante do caso concreto, a total incompatibilidade criada pela imposição 

dessa presunção legal. Inúmeras situações poderiam ocasionar essa 

conclusão; o Código de Processo Civil prevê quatro delas no art. 345, mas 

não todas. (...) Por fim, inovando textualmente em relação ao direito 

anterior, o art. 345, IV, prevê que a presunção oriunda da revelia não 

opera se “as alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis 

ou estiverem em contradição com a prova constante dos autos”. De um 

lado, se as alegações de fato formuladas pelo autor na petição inicial não 

corresponderem àquilo que normalmente acontece – o que deve ser 

aferido em concreto pelo juiz – a presunção de veracidade não opera. 

Isso porque a presunção constitui justamente um juízo de normalidade, que 

obviamente não pode se operar acaso concretamente existam motivos 

para crer que aquilo que foi narrado pelo autor normalmente não acontece. 

De outro, se as alegações de fato não encontrarem suporte na prova dos 

autos, então o que ocorre não é propriamente a não ocorrência da 

presunção de veracidade, mas a cessação de sua eficácia: a presunção 

é suplantada pela prova em contrário. Seja como for, em ambas as 

situações não pode o juiz justificar sua decisão com base na presunção 

oriunda da revelia. (Marinoni, Luiz Guilherme. Novo código de processo 

civil comentado [livro eletrônico] / Luiz Guilherme Marinoni, Sério Cruz 

Arenhart, Daniel Mitidiero. 3ed. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 

2017.). No caso tem tela, não pode ser tida como verdade a alegação do 

autor que veículo em comento foi adquirido por meio de financiamento 

parcial junto ao Banco PAN S/A. A nota fiscal à fl. 83, referente à compra 

pela requerida junto a revendedora de veículos, atribuiu ao bem o valor de 
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R$ 25.000,00. O recibo à fl. 84 indica o pagamento de R$ 26.790,00 e 

engloba o referido automóvel, seu emplacamento, aplicação de insulfime e 

instalação de autofalantes, ou seja, abrangeu deu quitação ao carro e aos 

acessórios. O extrato de fl. 51 não indica qualquer gravame sobre o 

veículo, seja alienação fiduciária ou arrendamento mercantil, garantias 

usualmente exigidas pelas instituições financeiras para a concessão de 

crédito para aquisição de veículos. O documento do veículo não consta a 

indicação de qualquer restrição por instituição financeira (fl. 30). Todas as 

provas nos autos são contrárias ao que dito pelo autor quando ao 

financiamento do veículo, ensejando o afastamento da presunção de 

veracidade advinda da revelia. Neste viés, não há nos autos qualquer 

documento que demonstre que o contrato financiamento n.º 056301054 do 

Banco Pan S/A. tem qualquer ligação com o veículo em apreço. Neste 

raciocínio, pelas provas nos autos, não vislumbro qualquer liame da 

suposta responsabilidade atribuída à requerida ao pagamento do 

financiamento que teria levado o nome do autor ao cadastro de 

inadimplentes (fl. 45). Para ser indenizado por danos morais decorrentes 

da referida inscrição, além de demonstrar o dano e a de conduta da 

requerida, o nexo de causalidade entre estes deveria estar comprovado, 

pois, como já dito, mesmo com a decretação da revelia da requerida, há 

prova nos autos em sentido inverso. Não há contrato escrito ou mesmo foi 

provada a existência de contrato verbal por meio de testemunhas em que 

a requerida assumiu a responsabilidade de pagar as parcelas devidas 

pelo autor ao Banco Pan S/A. Na petição inicial, o autor não informou 

qualquer detalhe sobre os contratos que teria firmado com a requerida, 

seja seus valores totais, a quantia referente às parcelas mensais, a data 

do segundo contrato. Convém destacar que o autor não solicitou a 

produção de provas tempestivamente, recaindo sobre si o ônus da 

constituição de seu direito (art. 373, I, CPC), em razão de provas 

contrárias trazidas pela requerida. Não obstante, a partir de regras de 

experiência[1], é inverossímil a alegação do autor de que teria comprado o 

veículo da requerida e, após o inadimplemento desta, teria o vendido para 

a mesma pessoa de quem comprou. Apesar da comunicação de venda 

estar preenchida como tendo o autor comprado o veículo da requerida em 

29/04/2013, não houve a transferência do domínio junto ao Detran (fls. 

46/51). É custoso acreditar que o autor, mesmo sem a tradição do veículo 

e a transferência do bem junto ao Detran, teria originariamente se 

sub-rogado no suposto contrato de financiamento do veículo celebrado 

com o Banco Pan S/A. A versão que é crível é aquela apresentada pela 

requerida: os envolvidos conviviam em união estável quando simularam a 

venda do veículo pela requerida ao requerente para que o bem fosse dado 

em garantia para a obtenção de empréstimo junto a instituição financeira 

para a reforma de uma residência. Muito embora também não haja elevado 

grau de certeza sobre este narração, a reforma de uma casa foi 

confirmada pela testemunha Jose Antonio da Silveira. A união estável 

entre as partes foi atestada pela testemunha Shayron Giovanna Barbosa 

Raimundi. Como não há absoluta certeza que o contrato em comento foi 

simulado, é contestável sua nulidade (art. 166, CC). Contudo, pelo cenário 

desenhado nos autos quando da realização do pacto em voga, relativizo a 

força probante do comunicado de venda à fl. 30. Concluo que o autor não 

se desvencilhou do ônus de provar o direito alegado (art. 373, I, do CPC), 

restando muitas dúvidas quanto ao que teria pactuado com a requerida 

para a compra e a posterior venda do veículo. Por tudo quanto exposto, 

tenho como inexistente um aporte legal ou contratual que justifique o 

julgamento procedente do pedido de busca e apreensão. Igualmente, não 

restaram comprovados os requisitos para a constituição do dever de 

indenizar o dano à personalidade pela inscrição do nome do autor junto ao 

Serasa, pois não demonstrada a conduta da requerida, e, por 

conseguinte, o nexo de causalidade entre o dano e a conduta. Neste 

caso, como a relação jurídico-processual em debate foi firmada entre 

particulares, não há imputação de responsabilidade objetiva à requerida, 

sendo que o crivo de seu dever de indenizar deve ser feito por meio dos 

pressupostos gerais da responsabilidade civil. Como já dito, apenas o 

dano ficou comprovado, mas não pode ser apurada a conduta atribuída à 

requerida e nexo causal. A jurisprudência de nosso tribunal segue neste 

sentido: 52312378 - RECURSO DE APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AVARIAS EM MOTOCICLETA 

APREENDIDA OCORRIDA NO PÁTIO DA CIRETRAN. BOLETIM DE 

OCORRÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. REVELIA. DIREITO PÚBLICO E 

INDISPONÍVEL. INAPLICAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NEXO 

CAUSAL. ÔNUS DO AUTOR. FATO CONSTITUTIVO DE SEU DIREITO. 

IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO INDENIZATÓRIA. SENTENÇA MANTIDA. 

RECURSO DESPROVIDO. (..) 3. Ônus probatório de incumbência do 

requerente por se tratar de fato constitutivo de seu direito, conforme 

estabelece o art. 373, I, do código de processo civil. 4. Se o apelante não 

demonstrou que o fato tenha ocorrido no interior da ciretran não há como 

estabelecer o nexo causal entre os danos (material e moral) e a possível 

omissão (dever de guarda) da autarquia apelada, de tal forma a 

improcedência do pedido indenizatório é medida que se impõe. 5. Recurso 

de apelação desprovido. (TJMT; APL 67760/2017; Água Boa; Relª Desª 

Maria Erotides Kneip Baranjak; Julg. 13/11/2017; DJMT 17/11/2017; Pág. 

80). 52307166 - APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE 

TRÂNSITO. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. AUSÊNCIA DE 

PROVA DA CULPA DA REQUERIDA. ÔNUS DO AUTOR. SENTENÇA 

MANTIDA. BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONDENAÇÃO 

AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. Não há 

cerceamento de defesa quando indeferida a produção de prova 

testemunhal cuja utilidade ou necessidade para o julgamento da lide não 

restou demonstrada, principalmente porque não foi indicada testemunha 

presencial do acidente capaz de elucidar a dinâmica dos fatos. A 

improcedência da ação de indenização por danos materiais e morais é 

medida que se impõe se o autor não produz provas da culpa da requerida 

no acidente, pois, conforme dispõe o art. 373, I, do Código de Processo 

Civil, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu 

direito. (...) (TJMT; APL 67211/2017; Rondonópolis; Rel. Des. Guiomar 

Teodoro Borges; Julg. 06/09/2017; DJMT 12/09/2017; Pág. 174). Quanto ao 

não pagamento do IPVA e do licenciamento do veículo, é forçoso destacar 

que a requerida tem o domínio do bem, conforme extrato do Detran 

documentos de fls. 46/52, sendo que eventual cobrança e impedimentos 

oriundos do inadimplemento destas obrigações recairá sobre o polo 

passivo e não ao autor. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os 

pedidos autorais e EXTINGO O FEITO, com resolução de mérito. Condeno o 

autor em custas complementares e honorários advocatícios fixados em 

10% do valor da causa. Havendo o trânsito em julgado e nada sendo 

requerido em 15 dias, certifique-se e arquive-se. P. I. C. Cristiane Padim da 

Silva Juíza de Direito [1] “Por regras de experiência é preciso entender as 

generalizações, noções, critérios, leis empíricas, assim como as noções 

fundadas em leis naturais, lógicas e científicas, que o juiz – considerado 

como “homem médio” – encontra na “experiência do mundo”. As regras de 

experiência, portanto, ligam--se às formas por meio das quais o homem 

pensa sobre o mundo. Tais formas assumem a condição de regras de 

experiência no processo exatamente para que o juiz possa pensar sobre 

as provas e os fatos. Assim, por exemplo, o juiz analisa a credibilidade de 

uma prova, valora as provas e estabelece a relação entre o fato indiciário 

e o fato essencial através das regras de experiência. Ou seja, uma regra 

de experiência serve até mesmo para se extrair a verdade de um fato 

notório.” (Marinoni, Luiz Guilherme. Novo código de processo civil 

comentado [livro eletrônico] / Luiz Guilherme Marinoni, Sério Cruz Arenhart, 

Daniel Mitidiero. 3ed. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017). 

“Mas, mesmo quando não há na lei a específica autorização para o 

desenvolvimento de presunções, o juiz pode valer-se dessa operação 

mental – e assim formar indiretamente o convencimento sobre 

determinados fatos, não provados, a partir dos fatos provados. É que a lei 

genericamente determina que o juiz se valha das “máximas da 

experiência” (ou “regras da experiência”): cumpre ao juiz considerar tudo 

aquilo que cotidianamente ocorre para formar seu convencimento (art. 375 

do CPC/2015). Em outras palavras, as máximas da experiência são 

aquelas noções gerais da vida prática, dominadas por qualquer pessoa de 

cultura média, e inserida no ambiente social em que vive.” (Wambier, Luiz 

Rodrigues. Curso avançado de processo civil [livro eletrônico]: congnição 

jurisdicional (processo comum de conhecimento e tutela provisória), 

volume 2 / Luiz Rodrigues Wambier, Eduardo Talamini. - 6.ed São Paulo: 

Thomson Reuters, 2018).
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JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 1000155-26.2016.8.11.0007 

REQUERENTE: JEANE BUENO SERGIO REQUERIDO: YMPACTUS 

COMERCIAL S/A Vistos, Trata-se de ação de liquidação de sentença 

proferida na ação civil pública n.º 0800224-44.2013.8.01.0001, que 

tramitou perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Rio Branco-AC, referente 

aos contratos firmados com a empresa requerida, Ympactus Comercial 

S/A, com denominação social Telexfree. Na referida sentença, proferida 

com efeitos “erga omnes”, foi declarada a nulidade de todos os contratos 

celebrados entre os divulgadores e “partners” e a Telexfree, bem como 

determinada a devolução dos valores pagos, abatidas eventuais quantias 

recebidas. Tendo em vista o entendimento da necessidade de 

demonstração do pagamento de ingresso à rede para o processamento da 

demanda, foi determinado ao polo ativo que emendasse a petição inicial e 

carreasse o referido comprovante. Contudo, em sua emenda, a parte 

autora não trouxe prova do pagamento, alegando que faz-se necessário o 

acesso ao sistema interno da Telexfree, nomeado como “backoffice”, para 

tal demonstração. É o relato do necessário. Fundamento e decido. Com a 

máxima “vênia”, respeitando entendimentos divergentes, entendo que não 

pode ser acolhida a justificativa aduzida pela parte autora quanto à 

impossibilidade de comprovação do pagamento efetuado em prol da 

Ympactus Comercial S/A. Ora, todas as transações bancárias realizadas 

nos últimos anos ficam registradas junto às respectivas instituições 

financeiras, cujas “segunda via” são facilmente obtidas em agências 

bancárias ou por meios virtuais (“websites” ou aplicativos). Os boletos, 

ainda que pagos em bancos por pessoa que não tenha conta junto à 

instituição, recebem a chamada autenticação mecânica, impressão que 

registra dados referentes ao pagamento. Outra hipótese corresponde à 

aquisição de contas por intermédio de terceiros que possuíam saldo junto 

à Telexfree, situação em que bastaria a comprovação de pagamento de 

valores ao terceiro e uma declaração deste de que alienou parte de seus 

direitos ao ora liquidante. A demonstração dos pagamentos pelos 

pretensos liquidantes à Ympactus Comercial S/A. configura documento 

essencial à propositura da demanda, pois sem pagamento não é cabível 

qualquer restituição. Para bem ilustrar a questão, transcrevo trecho de 

d e c i s ã o  p r o f e r i d a  e m  0 4 / 0 9 / 2 0 1 7 ,  n o s  a u t o s  n . º 

0005902-34.2017.8.01.0001 (incidente para informações a terceiros sobre 

a ação civil pública em voga), leiamos: “(...) Além de tais documentos, a 

parte interessada deve instruir seu pedido individual de liquidação com as 

seguintes informações: - data de ingresso na rede Telexfree; - qual e 

quantos planos adquiridos (Ad Central, Ad Central Family); - comprovante 

de pagamento para ingresso na rede; - se ativou contas 99 Telexfree e 

quantas ativou; - se recebeu alguma bonificação enquanto permanece no 

negócio, qual o valor e qual a data do recebimento; - caso o ingresso no 

negócio tenha se dado por meio de bônus de terceiro, apontar quem é o 

terceiro, demonstrar que o terceiro era divulgado e demonstrar que pagou 

ao terceiro pelo uso do crédito do mesmo. (...)”. Ainda que algumas destas 

informações careçam do acesso ao sistema “backoffice”, é irrefutável que 

a demonstração do pagamento pode ser obtida pelo próprio pagador, ora 

liquidante. Neste viés, mesmo tendo sido oportunizado ao polo ativo que 

comprovasse o pagamento para ingresso na rede através da emenda à 

inicial, o polo ativo deixou de fazê-lo, ensejando, assim, o indeferimento da 

inicial. Nessa trilha jurídica: 42027434 - PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. 

LIQUIDAÇÃO POR ARTIGO. AÇÃO COLETIVA. TELEXFREE. EMENDA À 

INICIAL. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. INDEFERIMENTO DE PLANO. PESSOA 

FÍSICA. PRESUNÇÃO. DEFERIMENTO NESTA INSTÂNCIA. DOCUMENTOS 

IMPRESCINDÍVEIS À COMPROVAÇÃO DO PLEITO INICIAL. AUSÊNCIA. 

INDEFERIMENTO DA INICIAL. RECURSO PROVIDO, EM PARTE. 1. O 

investimento pela parte autora em pirâmide financeira, não basta para 

afastar a presumida hipossuficiência jurídica que afirma bem como o 

patrocínio da causa por advogado particular, a teor do art. 99, §§ 3º e 4º, 

do código de processo civil. 3. Na espécie, adequada a sentença que 

indeferiu a petição inicial de vez que embora facultado à parte autora 

emendar à petição inicial com documentos indispensáveis à comprovação 

do pedido inicial, esta não colacionou elementos probatórios mínimos. 3. 

Recurso provido, em parte. (TJAC; APL 0710510-05.2015.8.01.0001; Ac. 

17.317; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Eva Evangelista de Araújo Souza; 

DJAC 03/03/2017; Pág. 15. 42026825 - PROCESSO CIVIL. AÇÃO 

COLETIVA. TELEXFREE. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DETERMINAÇÃO DE 

EMENDA A INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. 

RECURSO DE APELAÇÃO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. 

INDEFERIMENTO EM 1º GRAU PREMATURAMENTE. AUSÊNCIA DE 

OPORTUNIZAÇÃO À PARTE DE COMPROVAR SEU ESTADO. 

DEFERIMENTO NESTA INSTÂNCIA. DOCUMENTOS QUE POSSIBILI- TAM A 

CONCESSÃO DO BENEFICIO. DISCUSSÃO SOBRE A NECESSIDADE OU 

NÃO DA EMENDA DA INICIAL. MATÉRIA PRECLUSA. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 2. Induvidoso que os documentos 

requestados pelo Juízo a quo, com exceção da taxa judiciária, tratam-se 

de documentos necessários à análise do pedido inicial, e ausentes, 

prejudicada a realização da liquidação vindicada, pois o autor apenas se 

resume em afirmar os valores tidos como reais, a seu modo, mas sem 

alicerçar elemento probatório mínimo, a respaldar o julgamento do 

magistrado de seu pleito. (...) (TJAC; APL 0704141-58.2016.8.01.0001; Ac. 

3.727; Segunda Câmara Cível; Relª Desª Waldirene Cordeiro; DJAC 

21/11/2016; Pág. 12). A jurisprudência do TJMT encampa este 

entendimento, senão vejamos: LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – EMENDA À 

INICIAL – ART. 321 CPC/15 (ART. 284, CPC/73) – DECURSO DE PRAZO – 

DESCUMPRIMENTO – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – AUSÊNCIA 

DE PROVA MÍNIMA DO VÍNCULO ENTRE AS PARTES - SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A determinação de emenda da inicial 

tem lugar no momento que o magistrado verifica que a petição não 

preenche os requisitos exigidos pela lei processual, ou que apresenta 

defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, 

devendo a exordial ser indeferida se o autor não cumprir o comando 

judicial. Assim, o descumprimento da ordem de emenda à inicial dá ensejo 

ao seu indeferimento. (Ap 158935/2016, DES. CARLOS ALBERTO ALVES 

DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

08/03/2017, Publicado no DJE 14/03/2017). Feitas estas considerações, 

concluo que não há outra sorte a esta ação senão o indeferimento da 

petição inicial. Do dispositivo. Ante o exposto, com lastro no parágrafo 

único do art. 321 e no art. 485, I, ambos do CPC, INDEFIRO A PETIÇÃO 

INICIAL. Sem custas e honorários advocatícios. Havendo o trânsito em 

julgado, certifique-se e arquive-se. Às providências. Alta Floresta-MT, 29 

de junho de 2018. Janaina Rebucci Dezanetti Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001370-37.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECIR VALDUGA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE RENATO SALICIO FABIANO OAB - MT0014474S (ADVOGADO)

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 1001370-37.2016.8.11.0007 

AUTOR: VALDECIR VALDUGA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DA 

SEGURIDADE SOCIAL - INSS Vistos, Valdeci Valduga ajuizou demanda em 

face do Instituto Nacional de Seguro Social, objetivando o recebimento de 

aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença. Narrou que era segurado, 

exercia ofícios braçais e que por ter sido acometido por “alterações 

vertebrais lombares associada a anterolistese grau 1 de L5-S1, 

retrolistese L4-L5, discopatia L4-L5, protusão L4-L5 tocando o saco dural 

e obliterando as bases foramidais abaulamento em l5-s1, tocando raízes 

emergentes L4-L5 grau 2” foi recomendado seu afastamento do trabalho 

por incapacidade, passando a receber auxílio-doença. Entretanto, teve 

seu pedido de prorrogação do benefício negado pelo INSS. Entendendo 

presentes os requisitos, requereu a apreciação de antecipação de tutela 

na sentença para o recebimento do benefício pertinente. Juntou 

documentos. Por meio da decisão de fls. 31/35, a magistrada 

contemporânea: a) postergou a apreciação da tutela de urgência para 

depois da perícia; b) nomeou médico para elaboração de laudo pericial e; 

c) deferiu a gratuidade de justiça. Às fls. 54/60, foram apresentados o 

laudo pericial e documentos. Por meio da contestação de fls. 65/71, a 

autarquia previdenciária arguiu a preliminar de prescrição quinquenal das 

parcelas e, no mérito, alegou que a incapacidade da parte autora era 

parcial e temporária, sendo possível sua reeducação ou readaptação 

profissional. Pleiteou a improcedência dos pedidos e juntou documentos de 

fls. 72/73. Manifestação do autor acerca do laudo pericial às fls. 74/77. É o 
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relato do necessário. Fundamento e decido. Inicialmente, registro que não 

vejo presente a ocorrência de prescrição quinquenal de parcelas 

anteriormente ao ajuizamento do feito (16/12/2016), tendo em vista que o 

pedido administrativo de prorrogação do benefício foi efetuado em 

24/05/2016, restando REJEITADA a preliminar. Não havendo outras 

questões processuais pendentes e estando o feito devidamente instruído 

por laudo pericial, passo à análise dos pedidos de mérito. A pretensão 

autoral consiste na obtenção judicial de aposentadoria por invalidez ou 

auxílio-doença, subsidiariamente, conforme petição inicial. Pois bem, a 

aposentadoria por invalidez é disciplinada pelo art. 42 e seguintes da Lei 

8.213/91, dispositivos que exigem a configuração dos requisitos abaixo 

transcritos: a) Qualidade de segurado; b) Cumprimento da carência; c) 

Que o segurado seja considerado incapaz e insusceptível de reabilitação 

para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência e; d) Que a 

doença ou lesão invocada como causa para o benefício não seja 

preexistente à filiação do segurado ao Regime Geral da Previdência Social, 

salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou 

agravamento dessa doença ou lesão. Já o auxílio-doença é devido àquele 

que: a) For segurado; b) tiver cumprido o período de carência, se exigido 

para o caso; c) ficar incapacitado para o trabalho ou para sua atividade 

habitual por mais de 15 dias consecutivos; d) a doença ou lesão invocada 

como causa para o benefício não seja preexistente à filiação do segurado 

ao Regime Geral da Previdência Social, salvo quando a incapacidade 

sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou 

lesão. No caso em tela, não há dúvidas da condição de segurado e do 

cumprimento da carência por meio da leitura do CNIS à fl. 73. Quanto à 

incapacidade a perito constatou que a inaptidão para o trabalho, 

identificada por meio do exame realizado no autor é TOTAL E 

PERMANENTE considerando o grau de escolaridade e o tipo de atividade 

laboral anteriormente exercida. Contudo, o perito registrou que o 

demandante está APENAS impedido de exercer atividades que exijam 

esforços, ficar em pé ou caminhar por períodos prolongados (quesito “17”, 

fl.59): “O paciente poderá exercer atividades que não envolvam esforços 

ou ortostatismo ou deambulação por períodos prolongados (superior a 20 

minutos contínuo ou 1 hora intercalado)”. Importante ressaltar que 

enquanto destinatário das provas produzidas judicialmente, o juiz não está 

adstrito às conclusões dos peritos. A partir disso, considerando que o 

polo ativo tem atualmente 44 anos, entendo que é acertada a concessão 

de auxílio-doença, considerando que poderá se reabilitar para o 

desenvolvimento de outras funções. Nessa trilha jurídica: 

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA OFICIAL TIDA POR 

INTERPOSTA. APELAÇÃO. EFEITOS. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO 

CARACTERIZADO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ. TRABALHADOR RURAL. INCAPACIDADE E QUALIDADE DE 

SEGURADO ESPECIAL COMPROVADAS. DIB. CORREÇÃO MONETÁRIA E 

JUROS MORATÓRIOS. 1. (...) Em casos semelhantes, incapacidade parcial 

para o trabalho comum, mas total para o trabalho que exija esforço físico, 

como é o caso do autor, os Tribunais tem se posicionado no sentido de 

deferir o benefício de auxílio doença, face à dificuldade da adaptação 

profissional. Vale ressaltar, que não se pode olvidar que o juízo não está 

adstrito ao laudo pericial, nem está obrigado a decidir de acordo com a 

conclusão do perito oficial, podendo analisar os elementos fáticos e 

formar a sua convicção de forma diversa do expert." (...) (ACORDAO 

00124916320164019199, JUIZ FEDERAL SAULO JOSÉ CASALI BAHIA, 

TRF1 - 1ª CÂMARA REGIONAL PREVIDENCIÁRIA DA BAHIA, e-DJF1 

DATA:04/08/2017 PAGINA:.). PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. VISÃO 

MONOCULAR. INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE. HONORÁRIOS 

DE ADVOGADO. ISENÇÃO DE CUSTAS. PARCIAL PROVIMENTO. 1. A 

aposentadoria por invalidez e o auxílio-doença exigem a qualidade de 

segurado, a carência de 12 meses (art. 25, I, Lei 8.213/91) e a 

incapacidade para o trabalho habitual, embora suscetível de recuperação. 

2. O laudo pericial é conclusivo ao afirmar que o autor é portador de 

incapacidade decorrente de lesão ocular permanente do olho direito, 

mantendo visão monocular do olho esquerdo. Deixa claro que a 

incapacidade é parcial e não impede o exercício de toda e qualquer 

atividade que lhe garanta subsistência (f. 61/62 e 73/73). (...) Também há 

que se considerar que o autor possui 37 anos (nascido em 10/12/1979 - f. 

12), sendo ainda jovem e capaz de se readaptar para outras atividades 

compatíveis com seu quadro clínico. (...) 9. A idade e as condições 

pessoais do autor não permitem a concessão imediata da aposentadoria 

por invalidez, mas apenas do auxílio-doença, benefício que é devido ainda 

que haja possibilidade de reabilitação profissional, embora deva haver 

reavaliações periódicas em perícia administrativa para constatar a 

persistência, ou não, da incapacidade temporária. (...) (ACORDAO 

00682534020114019199, JUIZ FEDERAL JOSÉ ALEXANDRE FRANCO, 

TRF1 - 1ª CÂMARA REGIONAL PREVIDENCIÁRIA DE JUIZ DE FORA, 

e-DJF1 DATA:06/06/2017 PAGINA:.). Com tais considerações, entendo 

preenchidos os requisitos indispensáveis para a concessão de auxílio 

doença. Em relação ao termo inicial do devido, como sedimentado na 

jurisprudência pátria, o pagamento do benefício deve retroagir até a data 

do indeferimento do pedido no âmbito administrativo, data de 24/05/2016. 

Posto isso, nos termos do art. 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE o 

pedido para CONDENAR o Instituto Nacional de Previdência Social – INSS à 

implantação do benefício de auxílio-doença em favor do autor, desde o 

indeferimento administrativo da prorrogação do auxílio-doença em 

24/05/2016, até o prazo de 01 (um) ano, contado da intimação do 

requerido dessa sentença, devendo se submeter à revisão administrativa 

periódica, acrescidas as parcelas atrasadas dos juros moratórios e 

correção monetária, nos termos do Manual de cálculos da justiça federal. 

Por verificar presentes os requisitos, CONCEDO a tutela de antecipada e 

determino que a autarquia requerida implante o benefício em até 60 dias. 

Condeno o INSS ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 

10% sobre as prestações vencidas até a prolação da sentença, 

observando o enunciado da Súmula 111 do STJ e os termos do artigo 85, 

§3º, I, do CPC. Procedimento isento de custas e despesas processuais, 

conforme prevê o art. 3º, I, da Lei Estadual nº 7.603/2001. Certificado o 

trânsito em julgado, caso não seja requerido o cumprimento de sentença 

em 15 dias, ao arquivo com as anotações e baixas de estilo. Nos termos 

do art. 1.288 da CNGC: I) Valdeci Valduga; II) Auxílio-Doença; III) Renda 

mensal de um salário mínimo nacional; IV) DIB – Indeferimento 

administrativo da prorrogação em 24/05/2016 até o prazo de 01 (um) ano, 

a contar da intimação da parte requerida; V) RMI – a calcular pelo INSS; VI) 

início do pagamento – 60 dias, a contar da intimação da presente 

sentença. P.I.C. Alta Floresta-MT, 29 de junho de 2018. Janaina Rebucci 

Dezanetti Juíza de Direito
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Processo Número: 1000745-66.2017.8.11.0007
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FRANSSIELY LONGHINI CARLOS POSSAMAE OAB - MT0019968A 

(ADVOGADO)
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INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)
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JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 1000745-66.2017.8.11.0007 

REQUERENTE: ROSANA BERALDO REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos, Rosana Beraldo ajuizou demanda em face do 

Instituto Nacional de Seguro Social, objetivando o recebimento de 

salário-maternidade. Recebida a inicial, a magistrada contemporânea: a) 

deferiu o pedido de gratuidade e determinou a citação da autarquia 

requerida. Citado, o INSS apresentou contestação arguindo a preliminar de 

prescrição quinquenal de parcelas. No mérito, afirmou que a parte autora 

não comprovou o exercício de atividade laboral por tempo suficiente para 

o recebimento do benefício almejado. Requereu o julgamento improcedente 

do pedido. A autora apresentou impugnação à contestação. Intimados 

para especificarem eventuais provas a serem produzidas, a autora 

destacou que as provas documentais já estão nos autos e que caso o 

juízo entenda pela necessidade de mais provas, que seja designada 

audiência de instrução. A autarquia requerida dispensou a dilação 

probatória. É o relato do necessário. Fundamento e decido. Inicialmente, 

quanto à preliminar de prescrição, não vejo a possibilidade de ocorrência 

tendo em vista que o parto ocorreu em 23/10/2013 e a demanda foi 

aforada em 21/03/2017, considerando que é devido o benefício com 28 

dias de antecedência ao nascimento da criança. Posto isto, rejeito a 

preliminar. Adiante. Embora o juiz seja o destinatário das provas (art. 371, 

CPC),e tenha o poder de produzi-las de ofício (art. 370, CPC), o ônus maior 

da parte autora consiste na comprovação do direito que embasa sua 

pretensão (art. 373, I, CPC). Posto isto, entendendo o polo ativo que as 

provas documentais são suficientes para o julgamento do mérito da ação, 

ressaltando que a parte requerida não deseja produzir provas, passo a 
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julgar o feito antecipadamente, tendo em vista que o acervo probatório é 

suficiente averiguar o alegado direito da autora. O salário-maternidade é 

devido à segurada da Previdência Social, durante cento e vinte dias, com 

início no período entre vinte e oito dias antes do parto e a data de 

ocorrência deste, observadas as situações e condições previstas na 

legislação no concernente à proteção à maternidade, sendo pago 

diretamente pela Previdência Social, nos exatos termos do artigo 71 da Lei 

de Benefícios da Previdência Social. Como regra, a carência para a 

concessão do benefício é de 10 meses, nos termos do art. 25, III, da Lei 

n.º 8.213/91: “Art. 25. A concessão das prestações pecuniárias do 

Regime Geral de Previdência Social depende dos seguintes períodos de 

carência, ressalvado o disposto no art. 26: (...) III - salário-maternidade 

para as seguradas de que tratam os incisos V e VII do art. 11 e o art. 13: 

dez contribuições mensais, respeitado o disposto no parágrafo único do 

art. 39 desta Lei”. Ademais, para a apreciação deste caso, importante 

mencionar que a qualidade de segurado será mantida pelo denominado 

“período de graça”, pelos períodos e condições adiante transcritas: “Art. 

15. Mantém a qualidade de segurado, independentemente de 

contribuições: I - sem limite de prazo, quem está em gozo de benefício; II - 

até 12 (doze) meses após a cessação das contribuições, o segurado que 

deixar de exercer atividade remunerada abrangida pela Previdência Social 

ou estiver suspenso ou licenciado sem remuneração; III - até 12 (doze) 

meses após cessar a segregação, o segurado acometido de doença de 

segregação compulsória; IV - até 12 (doze) meses após o livramento, o 

segurado retido ou recluso; V - até 3 (três) meses após o licenciamento, o 

segurado incorporado às Forças Armadas para prestar serviço militar; VI - 

até 6 (seis) meses após a cessação das contribuições, o segurado 

facultativo. § 1º O prazo do inciso II será prorrogado para até 24 (vinte e 

quatro) meses se o segurado já tiver pago mais de 120 (cento e vinte) 

contribuições mensais sem interrupção que acarrete a perda da qualidade 

de segurado. § 2º Os prazos do inciso II ou do § 1º serão acrescidos de 

12 (doze) meses para o segurado desempregado, desde que comprovada 

essa situação pelo registro no órgão próprio do Ministério do Trabalho e da 

Previdência Social. § 3º Durante os prazos deste artigo, o segurado 

conserva todos os seus direitos perante a Previdência Social. § 4º A 

perda da qualidade de segurado ocorrerá no dia seguinte ao do término do 

prazo fixado no Plano de Custeio da Seguridade Social para recolhimento 

da contribuição referente ao mês imediatamente posterior ao do final dos 

prazos fixados neste artigo e seus parágrafos”. Pois bem. Feitas estas 

considerações, inicio o cotejo entre as provas contidas nos autos e a 

pretensão autoral. No que tange à qualidade de segurado, conforme 

afirmou a demandante, após o encerramento do vínculo de trabalho com a 

empresa J. C. Belini Comércio e Serviços – ME em 01/12/2011, o polo ativo 

ficou desempregada, fazendo jus a período de graça de 24 meses, pela 

cumulação das normas dispostas no art. 25, inciso II com o parágrafo 2º 

do dispositivo. Em sentido inverso, o INSS defende que autora tem direito a 

apenas 12 meses do período de graça, não sendo aplicável a regra do 

parágrafo 2º acima transcrita. Analisando detidamente os autos, não 

encontro prova segura quanto ao desemprego alegado pela autora. Não 

foi juntada sua carteira de trabalho. O CNIS à fl. 15, embora demonstre um 

espaço de tempo sem anotações, não implica necessariamente em 

desemprego, considerando a possibilidade de atuação no mercado 

informal de trabalho. Assim, entendo que o período de graça, neste feito, 

não deve ser prorrogado em 12 meses pela hipótese normativa presente 

no §2º, do art. 15, da Lei de Benefícios. Por entender oportuno, trago à 

baila: 82108571 - PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. QUALIDADE DE 

SEGURADO DO FALECIDO. PRORROGAÇÃO DO PERÍODO DE GRAÇA. 

CONDIÇÃO DE DESEMPREGO INVOLUNTÁRIO NÃO COMPROVADA. 

PERDA DA QUALIDADE DE SEGURADO ANTES DO ÓBITO. BENEFÍCIO 

INDEVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. (...) 2. A jurisprudência do STJ se 

firmou no sentido de que a ausência de anotação laboral na CTPS não é 

suficiente para comprovar a situação de desemprego, já que não afasta a 

possibilidade do exercício de atividade remunerada na informalidade. Por 

outro lado, a prova da condição de desemprego poderá ser feita por 

qualquer meio admitido em direito, inclusive testemunhal. Precedente: Pet 

7.115/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, TERCEIRA 

SEÇÃO, julgado em 10/03/2010. 3. Hipótese em que o segurdo manteve 

vínculo empregatício até 29/11/2004 e faleceu em 17/11/2006. As 

testemunhas ouvidas em audiência não comprovaram que ele esteve 

voluntariamente desempregado após o término do último contrato de 

trabalho anotado na CTPS. Não tendo sido comprovado o desemprego 

involuntário do falecido, não há como estender o período de graça por 

mais doze meses, conforme previsto no § 2º do art. 15 da Lei nº 8.213/91. 

4. Apelação dos autores não provida. (TRF 1ª R.; AC 

0017829-28.2010.4.01.9199; Rel. Juiz Conv. Alexandre Ferreira Infante 

Vieira; DJF1 27/11/2017). 82124744 - PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL 

CIVIL. PENSÃO POR MORTE URBANA. ÓBITO EM 05.08.2013, POSTERIOR 

À LEI Nº 9.528/97. PERDA DA QUALIDADE DE SEGURADO. DESEMPREGO 

NÃO COMPROVADO. BENEFÍCIO INDEVIDO. 1. O benefício de pensão por 

morte pressupõe: a) óbito do instituidor que mantinha a condição de 

segurado; b) qualidade de dependente; e c) dependência econômica (art. 

74 da Lei nº 8.213/91). 2. Qualidade de segurado não comprovada. O 

último vínculo empregatício se encerrou em 13.04.2012, sendo mantida a 

qualidade de segurado até 15.06.2013. 3. A prova oral produzida afirmou 

que o falecido trabalhou, após o encerramento do último contrato de 

trabalho, fazendo bico de pedreiro (fl. 85). Situação de desemprego para a 

prorrogação do período de graça, nos termos exigidos pelo § 2º do art. 15 

da Lei nº 8.213/1990, não comprovada. 4. O instituidor não possuía o 

direito em vida à percepção de qualquer aposentadoria. Desta forma, não 

comprovada a qualidade de segurado do falecido, impossível a concessão 

do benefício de pensão por morte. 5. A coisa julgada opera secundum 

eventum litis ou secundum eventum probationis, permitindo a renovação do 

pedido ante novas circunstâncias ou novas provas. 6. Apelação não 

provida. (TRF 1ª R.; AC 0027919-51.2017.4.01.9199; Segunda Turma; Rel. 

Juiz Fed. Conv. César Cintra Jatahy Fonseca; DJF1 16/02/2018). Convém 

destacar que à autora foi oportunizada a produção de prova, momento em 

que condicionou a colheita da prova oral à convicção do juízo. Data vênia, 

impor ao órgão jurisdicional verificar se a demanda é procedente ou não 

para que então o juízo decida por “sanar quaisquer dúvidas existentes” 

(fl.39) não parece adequado ao princípio da imparcialidade e isonomia. 

Firme neste posicionamento, reputo que o caderno processual carece de 

prova quanto à extensão do período de graça em tempo suficiente para 

que a autora tivesse mantido a qualidade de segurada até os 28 dias 

anteriores ao parto em 23/10/2013. Para esta conclusão, entendo que a 

isolada contribuição no mês de abril de 2013 não foi suficiente para 

implementar a carência exigida e restaurar a qualidade de segurada da 

autora, pois a relação previdenciária (n.º 5, fl. 27) não foi devidamente 

registrada perante a autarquia previdenciária, como se denota pelo 

indicador IREC-INDPEND (recolhimento com indicadores/pendências). Sem 

o cumprimento da carência e o reconhecimento da qualidade de segurada 

da parte pleiteante, é impositiva a improcedência da pretensão autoral. 

Com essas considerações, com fundamento no art. 487, inc. I do CPC, 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido contido na inicial. Condeno o polo ativo ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo 

em 10% do valor atualizado da causa, suspendendo a exigibilidade do 

adimplemento em razão da gratuidade. Com o trânsito em julgado, 

arquive-se. P.I.C. Alta Floresta-MT, 29 de junho de 2018. Janaina Rebucci 

Dezanetti Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1000494-82.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JUDITE DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

herdeiros de Sidney Leite (REQUERIDO)

Outros Interessados:

G. D. S. S. (REPRESENTADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 1000494-82.2016.8.11.0007 

REQUERENTE: JUDITE DOS SANTOS SILVA REQUERIDO: HERDEIROS DE 

SIDNEY LEITE Vistos, GABRIELLY DOS SANTOS SILVA, representada por 

Judite dos Santos Dilva, ajuizou ação em face de eventuais herdeiros de 

Sidney Leite, visando a produção antecipada de provas. Narrou que Judite 

teve ciência que o falecimento de Sidney ocorreu no dia 13/10/2016, dia 

anterior à distribuição do feito, e que devido ao relacionamento amoroso 

que manteve com o “de cujus” no ano de 2014, expressou a necessidade 

de coleta de material genético para posterior realização do exame de DNA 

visando confirmar a paternidade da autora. Entendendo presentes os 

requisitos, pediu liminarmente a colheita de unha, cabelo, epiderme e ou 

outro tecido do falecido. Após a efetivação de vários atos processuais, a 

Politec informou que remeteu à secretaria deste juízo um envelope com as 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102874/7/2018 Página 23 de 859



provas pleiteadas (fl.44). Às fls. 84/90, o membro do Ministério Público 

expressou que com a disponibilização do material genético houve a perda 

superveniente do interesse processual e requereu a extinção do feito sem 

resolução de mérito. É o relato do necessário. Fundamento e decido. O 

relatório acima permite a conclusão de que o processe carece de 

necessidade e utilidade à parte autora, tendo em vista que as provas 

almejadas já foram entregues e se encontram disponíveis na secretaria 

deste juízo, restando clara a perda superveniente do interesse 

processual. Posto isto, EXTINGO o feito, sem resolução do mérito, nos 

termos do artigo 485, Código de Processo Civil. Sem custas e sem 

honorários. Com o trânsito em julgado, arquive-se. P.I.C. Alta Floresta-MT, 

29 de junho de 2018. Janaina Rebucci Dezanetti Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001489-61.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

IVONE APARECIDA OLIMPIO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELEN DAIANE MAGALHAES DE OLIVEIRA OAB - MT19520/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 1001489-61.2017.8.11.0007 

AUTOR: IVONE APARECIDA OLIMPIO RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos, Ivone Aparecida Olimpio ajuizou demanda em 

face do Instituto Nacional de Seguro Social, objetivando o 

reestabelecimento de auxílio-doença. Narrou que era segurada e que 

recebeu auxílio-doença até 15/09/2016, mas que seu pedido de 

prorrogação efetuado no dia 06/09/2016 foi negado. Afirmou que por ser 

acometida por “lesões traumáticas de joelho esquerdo, CID-S 83.5 - 

Entorse e distensão envolvendo ligamento cruzado (anterior) (posterior) 

do joelho e CID-M-23” foi recomendado seu afastamento do trabalho por 

incapacidade. Entendendo presentes os requisitos, requereu liminarmente 

a antecipação de tutela para a reimplantação do benefício. Juntou 

documentos (fls. 10/48). Por meio da decisão de fls. 49/53, a magistrada 

contemporânea: a) postergou a apreciação da tutela de urgência para 

depois da perícia; b) nomeou médico para elaboração de laudo pericial e; 

c) deferiu a gratuidade de justiça. Às fls. 73/82, foram apresentados o 

laudo pericial e documentos. Por meio da contestação de fls. 85/91, a 

autarquia previdenciária arguiu a preliminar de prescrição quinquenal das 

parcelas e, no mérito, alegou que a incapacidade da autora é total e 

temporária, passível de recuperação. Pleiteou a improcedência dos 

pedidos. Juntou documentos de fls. 92/95. Manifestação da autora acerca 

do laudo pericial às fls. 99/100. É o relato do necessário. Fundamento e 

decido. Inicialmente, registro que não vejo presente a ocorrência de 

prescrição quinquenal de parcelas anteriormente ao ajuizamento do feito 

(31/05/2017), tendo em vista que o pedido administrativo do benefício foi 

efetuado em 06/09/2016, restando REJEITADA a preliminar. Não havendo 

outras questões processuais e estando o feito devidamente instruído por 

laudo pericial, passo à análise do pedido de mérito. A pretensão autoral 

consiste na obtenção judicial de auxílio-doença. O auxílio-doença é 

disciplinado pelo art. 59 e seguintes da Lei 8.213/91, dispositivos que 

exigem a configuração dos requisitos abaixo transcritos: a) For segurado; 

b) tiver cumprido o período de carência, se exigido para o caso; c) ficar 

incapacitado para o trabalho ou para sua atividade habitual por mais de 15 

dias consecutivos; d) a doença ou lesão invocada como causa para o 

benefício não seja preexistente à filiação do segurado ao Regime Geral da 

Previdência Social, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de 

progressão ou agravamento dessa doença ou lesão. No caso em tela, não 

há dúvidas da condição de segurado e do cumprimento da carência por 

meio da leitura do CNIS à fl. 93. Quanto à incapacidade a perita constatou 

que a inaptidão para o trabalho, identificada por meio do exame realizado 

na autora é total e temporária, conforme conclusão à fl. 79: “Há redução 

da capacidade total temporariamente pelo período de 180 dias, devendo a 

autora realizar nesse período pelo menos 60 sessões de fisioterapia, e 

após ser reavaliada quanto a melhora das limitações ou mesmo ser 

reavaliada para redução permanente”. Com base no que constatado pela 

perícia judicial, tenho que o polo ativo faz jus à obtenção do benefício 

pleiteado. Por entender oportuno, trago à baila: PREVIDENCIÁRIO. 

CONCESSÃO DE BENEFÍCIO. AUXILIO-DOENÇA. LAUDO CONCLUSIVO. 

INCAPACIDADE TOTAL E TEMPORÁRIA. REQUISITOS PARA AUXÍLIO 

CUMPRIDOS. JUROS. PARCIAL PROVIMENTO. 1. A autora gozou do 

benefício previdenciário auxílio-doença até 01/07/2005 (fls. 148), quando 

foi cessado. O benefício foi restabelecido, por decisão de fls. 161/164, 

que antecipou os efeitos da tutela, com pagamento das parcelas vencidas 

entre a data de sua cessação e a implantação por determinação judicial. 2. 

A inaptidão para a atividade laborativa foi constatada pelo perito judicial, 

que atestou que a parte autora está incapacitada total e temporariamente 

para o trabalho, devendo a Autora ser submetida a nova perícia com 

prazo de aproximadamente de 6 meses, tempo suficiente para a 

estabilização do procedimento realizado. (...) Portanto, a concessão do 

benefício previdenciário, auxílio-doença, é imperiosa. (...) (ACORDAO 

00496991820154019199, JUIZ FEDERAL MARCELO MOTTA DE OLIVEIRA, 

TRF1 - 1ª CÂMARA REGIONAL PREVIDENCIÁRIA DE JUIZ DE FORA, 

e-DJF1 DATA:16/03/2018). PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. 

AUXÍLIO DOENÇA. SEGURADA ESPECIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. 

INOCORRÊNCIA. RESTABELECIMENTO. REQUISITOS PRESENTES. 

EXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE TOTAL E TEMPORÁRIA DE PRAZO 

LONGO PARA O TRABALHO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. HONORÁRIOS. 

(...) 2. São requisitos para a concessão dos benefícios de aposentadoria 

por invalidez e de auxílio-doença a comprovação da qualidade de 

segurado da Previdência Social e o preenchimento do período de carência 

de 12 (doze) contribuições mensais, com exceção das hipóteses 

enumeradas no artigo 26, III, c/c artigo 39, I, da Lei nº 8.213/91, assim 

como a comprovação de incapacidade para o exercício de atividade 

laborativa. 3. A condição de segurada especial está comprovada por início 

de prova material, bem como pelo fato de o INSS ter-lhe concedido 

benefício de auxílio doença na via administrativa. 4. Estando comprovado 

pelo laudo pericial que a incapacidade da autora para o trabalho é total e 

temporária de longo prazo, não poderia ter sido cessado o auxílio doença 

apenas dois meses após a realização da perícia, sendo razoável a 

concessão do benefício pelo período de mais um ano para que a parte 

possa se recuperar e se tratar efetivamente. A DCB (data de cessação do 

benefício) fica fixada em 15/11/2015. 5. Correção monetária e juros de 

mora de acordo com a versão mais atualizada do Manual de Orientação de 

Procedimentos para os Cálculos da Justiça Federal, devendo ser 

observada, quanto à atualização monetária, a orientação do Supremo 

Tribunal Federal no julgamento do RE 870.947 (repercussão geral, tema 

810). 6. Honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o 

valor das parcelas em atraso (Súmula 111 do STJ e § 4º do art. 20 do 

CPC). 7. Isenção de custas processuais, nos termos da lei. 8. Apelação 

parcialmente provida. A Câmara, por unanimidade, deu parcial provimento 

à apelação. (ACORDAO 00024420620134013819, JUIZ FEDERAL MURILO 

FERNANDES DE ALMEIDA, TRF1 - 1ª CÂMARA REGIONAL 

PREVIDENCIÁRIA DE MINAS GERAIS, e-DJF1 DATA:26/03/2018). Em 

relação ao termo inicial do devido, como sedimentado na jurisprudência 

pátria, o pagamento do benefício deve retroagir até a data da indevida 

cessação. Nessa trilha jurídica: 82026208 - PREVIDENCIÁRIO E 

CONSTITUCIONAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. TRABALHADOR 

URBANO. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. PROVA TESTEMUNHAL. 

COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE POR LAUDO OFICIAL. TERMO 

INICIAL. DATA DA CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO AUXÍLIO DOENÇA. (...) 3. O 

termo Inicial do Benefício, segundo orientação jurisprudencial desta 

Segunda Turma e do Superior Tribunal de Justiça, será fixado da seguinte 

maneira: a) sendo a parte autora beneficiária do benefício de auxílio 

doença, a DIB para a aposentadoria por invalidez será contada a partir do 

primeiro dia da cessação daquele (art 43, caput da Lei nº 8.23/91); b) não 

sendo a hipótese do art. 43, caput, da Lei nº 8.213/91, a data inicial será a 

do requerimento administrativo; b) ausente a prévia postulação 

administrativa, o termo inicial será a data da citação válida (STJ REsp 

1369165/SP, DJe 07/03/2014. julgado submetido ao rito do 543-C do CPC). 

4. No caso concreto a cessação do auxilio doença se deu em 03/02/2010. 

(fls. 55). 5. Apelação da parte autora não provida. Remessa oficial 

parcialmente provida para que sejam observadas as estipulações 

constantes no voto relativo ao DIB. (TRF 1ª R.; AC 

0072133-64.2016.4.01.9199; Segunda Turma; Rel. Des. Fed. Francisco 

Neves da Cunha; DJF1 25/04/2017). Posto isso, nos termos do art. 487, I 

do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido para CONDENAR o Instituto 

Nacional de Previdência Social – INSS à implantação do benefício de 

auxílio-doença em favor da demandante, desde a cessação do benefício 

em 15/09/2016, devendo se submeter à revisão administrativa periódica, 
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acrescidas as parcelas atrasadas dos juros moratórios e correção 

monetária, nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal. Por 

verificar presentes os requisitos, CONCEDO a tutela de urgência neste 

ato. Condeno o INSS ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo 

em 10% sobre as prestações vencidas até a prolação da sentença, 

observando o enunciado da Súmula 111 do STJ e os termos do artigo 85, 

§3º, I, do CPC. Procedimento isento de custas e despesas processuais, 

conforme prevê o art. 3º, I, da Lei Estadual nº 7.603/2001. Certificado o 

trânsito em julgado, caso não seja requerido o cumprimento de sentença 

em 15 dias, ao arquivo com as anotações e baixas de estilo. Nos termos 

do art. 1.288 da CNGC: I) Ivone Aparecida Olimpio; II) Auxílio-Doença; III) 

Renda mensal: 91% (noventa e um por cento) do salário-de-benefício; IV) 

DIB – Cessação do auxílio-doença em 15/09/2016; V) RMI – a calcular pelo 

INSS; VI) início do pagamento – 30 dias, a contar da intimação da presente 

sentença. P.I.C. Alta Floresta-MT, 29 de junho de 2018. Janaina Rebucci 

Dezanetti Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000382-16.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CLERIA DE FATIMA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO MARCATTO CIRINO OAB - MT0007835S-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO ROSA DOS SANTOS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELEN DAIANE MAGALHAES DE OLIVEIRA OAB - MT19520/O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 1000382-16.2016.8.11.0007 

AUTOR: CLERIA DE FATIMA SILVA RÉU: JOAO ROSA DOS SANTOS 

Vistos, Cleria de Fatima Silva ajuizou demanda em face de Joao Rosa dos 

Santos objetivando a reintegração de posse da chácara 05-CNE, com área 

de 13.245 m², localizada na Rua das Orquídeas, Setor de Chácaras (NED), 

nesta cidade de Alta Floresta. Narrou que é proprietária do imóvel acima e 

que o cedeu por meio de comodato verbal para o requerido estabelecer 

sua residência. Após dois anos, notificou o demandado para restituição. 

Contudo, o polo passivo permaneceu no local, fato que levou à notificação 

extrajudicial para desocupação em 30 dias, documento que o réu se 

negou a assinar, permanecendo no imóvel. Entendendo presentes os 

requisitos, pediu a concessão liminar da reintegração da posse, 

assinalando que o esbulho ocorreu após a notificação para desocupação. 

Juntou documentos. Recebida a inicial, foi designada audiência de 

justificação. Concretizada a citação, o requerido apresentou contestação, 

oportunidade em que alegou que a autora nunca teve a posse da área 

pleiteada, mas seu companheiro, Sr. Geraldo, pessoa que cedeu o lugar 

para que morasse e cuidasse, pois estava abandonado, isso em março de 

2015. Registrou que ficou acordado com o Sr. Geraldo que em caso de 

desocupação a qualquer tempo ou de venda, receberia ½ salário mensal 

durante o tempo que permaneceu cuidando do imóvel. Narrou que plantou 

mandioca e batata na área e pediu: 1 - a redesignação da audiência de 

justificação, mediante o argumento de que precisava acompanhar sua 

companheira em viagem para a realização de exames médicos; 2 – justiça 

gratuita; 3 – o reconhecimento da inépcia da inicial ou da ilegitimidade ativa, 

com a extinção do processo; 4 – no mérito, a procedência dos pedidos da 

contestação para condenar o polo ativo ao pagamento da sucumbência e 

danos morais e materiais; reconhecimento da litigância de má-fé. Por meio 

da decisão de fl. 67, este juízo redesignou a solenidade de justificação. Às 

fls. 77/79 o requerido informou que a autora entrou no imóvel e para retirar 

a bomba de água que abastece a residência, com o ensejo de tornar 

insustentável a permanência do requerido no local. Asseverou que a 

tentativa não se concretizou em virtude da intervenção de policial militar 

que compareceu ao local. Com a petição juntou o boletim de ocorrência de 

fl. 83/84 e requereu a proibição da autora em reiterar atos de natureza 

coercitiva e a fixação de multa em caso de descumprimento. Oportunizada 

a manifestação da requerente sobre o alegado, esta defendeu que 

permanência do requerido no imóvel caracteriza esbulho e não obsta que 

a autora exerça seus direitos sobre o bem. No ato, requereu a 

desconsideração dos documentos apresentados pelo requerido, a 

designação de audiência de justificação, o deferimento da liminar e sua 

posterior confirmação, bem como o julgamento procedente do seu pedido. 

Às fls. 107/112 a magistrada contemporânea deferiu o pedido do réu para 

determinar que a autora não praticasse atos de turbação, sob pena de 

multa diária. Realizada audiência de justificação sem a oitiva de 

testemunhas, o pleito liminar foi indeferido, ocasião em que foi determinada 

a intimação das partes para manifestação acerca das provas a serem 

produzidas. O polo ativo requereu a produção de prova pericial para 

apurar o valor das plantações cultivadas no imóvel, a juntada de novos 

documentos e a produção de prova testemunhal. Em seguida, a autora 

informou a interposição de agravo de instrumento contra a decisão de 

indeferiu a concessão da medida liminar. A tutela recursal de reintegração 

de posse em prol da autora foi deferida pelo relator, mediante o depósito 

judicial de R$ 11.000,00 (onze mil reais), tendo, posteriormente, sido 

deferida a substituição da caução em dinheiro por 50% (cinquenta por 

cento) dos direitos oriundos do imóvel em comento. O termo de caução 

devidamente assinado consta nos autos à fl. 201. Após a expedição e o 

cumprimento do mandado de desocupação voluntária o polo ativo noticiou 

que o requerido deixou o imóvel. Sobreveio o acórdão do agravo de 

instrumento provido por unanimidade (fls. 228/237). Em seguida, o polo 

passivo requereu a designação de audiência de conciliação em caráter de 

urgência ante a possibilidade de falecimento de sua convivente, arrolada 

como testemunha. Na decisão de fls. 252/256, o feito foi saneado com a 

rejeição da preliminar de inépcia da inicial, com o processamento do pedido 

contraposto e com o agendamento da audiência de instrução, que se 

realizou com a oitiva de duas testemunhas arroladas pelo requerido. Na 

oportunidade, foi indeferido o pedido de produção de prova pericial e 

juntada a certidão de óbito de Maria Benedita Siqueira, esposa do 

requerido. É o relato do necessário. Fundamento e decido. Da reintegração 

de posse. A pretensão autoral consiste na reintegração de posse de 

imóvel de sua propriedade, denominado Chácara n.º 05-CNE, com área de 

13.245m2, situada na Rua das Orquídeas, Setor de Chácaras (NED), nesta 

cidade. Restou incontroverso nos autos que houve pacto verbal quando à 

posse do imóvel, contudo, os exatos termos da avença formaram a 

discussão nestes autos. Segundo a autora, o requerido e ela celebram 

comodato verbal e que, passados 2 anos, pediu a restituição de sua 

posse amigavelmente, tendo o demandado negado a se retirar. Na versão 

do polo passivo, o Sr. Geraldo, companheiro da autora, havia convidado o 

réu e sua esposa para adentraram no imóvel com o dever de zelar pela 

conservação e, em contraprestação, poderia plantar e colher de forma 

livre tudo o que quisessem. Afirmou que foi combinado que “em caso de 

venda ou desocupação do imóvel o requerido não perderia nada do que 

tivesse plantado” e que havendo “desocupação a qualquer tempo ou em 

caso de venda, o requerido receberia ½ (meio) salário mínimo pelo tempo 

que permaneceu cuidando do imóvel”. Pois bem. Feitos estes relatos, 

passo ao cotejo das alegações com as provas que instruem os autos. 

Primeiramente, averiguo por meio dos documentos de fls. 13/14 e 222/223 

que a autora é detentora de 50% dos direitos da propriedade, em 

condomínio indiviso com Geraldo Marques Brito. Ainda, conforme 

confessado na contestação, o polo passivo ingressou na chácara por 

tratativa feita com Geraldo para exercer em nome deste a posse sobre a 

área. Tendo em vista que Cleria e Geraldo detinham a composse indireta 

sobre o bem, entendo caracterizada a legitimidade da pleiteante para 

demandar em juízo a proteção possessória em tela, como reconhecido na 

decisão monocrática no agravo de instrumento carreada às fls. 155/159. 

Outra prova relevante consiste na notificação extrajudicial juntada à fl. 17, 

que demonstrou a resistência do demandado em devolver o bem. 

Considerando que o instrumento revelou a manifestação de vontade da 

comodante em por fim ao contrato, ficou caracterizada a mora e 

configurada a data inequívoca do esbulho, que foi mantido durante todo o 

tramite processual. Não havendo dúvidas quanto ao ato de usurpação, 

registro que as testemunhas ouvidas em juízo pouco contribuíram para o 

deslinde da questão ou para impedir, modificar ou extinguir o direito da 

pleiteante. Quando questionadas, tanto Anailza Rodrigues Costa quanto 

Taís Aparecida da Silva não souberam informar, com relevante segurança 

ou precisão, quais foram os termos do acordo que ensejou a concessão 

da posse aos requeridos, não sendo confirmada a tese lançada na 

contestação, especialmente se houve promessa de qualquer espécie de 

pagamento ao réu. Não obstante, os argumentos contidos na contestação 

não tem o condão de afastar o reconhecimento do direito almejado nesta 

ação, pois tangenciam o mérito do pedido (“obter dictum”), tendo maior 

grau de relevância a pedido contraposto. Por entender oportuno, trago à 
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baila: 52320427 - APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. 

REQUISITOS DO ARTIGO 561 DEMONSTRADOS. CONSTITUIÇÃO DO 

DIREITO DO AUTOR. LIMITES DA LIDE. DISCUSSÃO SOBRE VALIDADE DE 

PROCURAÇÃO OUTORGADA À VENDEDORA DO IMOVEL Á AUTORA. 

ASPECTO ESTRANHO À DEMANDA. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 

SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO. ARTIGO 85, § 11, CPC. RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Constituem requisitos para a procedência 

da ação possessória de reintegração a prova da posse da área e do 

esbulho com a sua perda. (...) (STJ. 3ª Turma. REsp 1213518/AM. Rel. 

Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA- Julgado em 06/12/2011. DJe do 

dia 15/12/2011). Comprovados estes requisitos pela autora, correta é a 

sentença de primeiro grau quem, fazendo as razões de fato e de direito, 

julga procedente a ação de reintegração de posse proposta e ratifica a 

liminar anteriormente concedida na fase inicial do pleito. 2. A ação 

possessória, derivada de um fato, tem seus limites. Constitui causa 

estranha situação levantada pelo réu de que a autora adquiriu a 

propriedade através de fraude e que, neste aspecto, reside ação 

anulatória contra a vendedora que, quando da transferência do imóvel 

para a autora, detinha procuração por instrumento publico outorgado pelo 

próprio réu, estando tal aspecto fora dos limites estabelecidos para a ação 

de reintegração de posse. (...) (TJMT; APL 14619/2018; Capital; Rel. Des. 

Sebastião de Moraes Filho; Julg. 21/03/2018; DJMT 27/03/2018; Pág. 35). 

2317213 - APELAÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL URBANO 

PROCEDÊNCIA. JULGAMENTO ULTRA PETITA. EXAME COM O MÉRITO. 

AFASTADO. MERA PERMISSÃO. AUSÊNCIA DE ANIMUS DOMINI. POSSE 

INDIRETA. PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA. 

RECURSO DESPROVIDO - Demostrado que a posse da requerida é 

precária e mesmo após receber notificação para desocupação 

permaneceu inerte, caracterizando esbulho possessória, a manutenção 

da sentença é medida que se impõe. (TJMT; APL 145204/2017; Capital; 

Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges; Julg. 07/02/2018; DJMT 09/02/2018; 

Pág. 58). Com tais ponderações, é inegável que o pedido de reintegração 

de posse deve ser julgado procedente. Do pedido contraposto. O 

demandado apresentou pedido contraposto visando a condenação da 

autora por danos morais e materiais no valor de R$ 19.800,00, valor 

correspondente a ½ salário mínimo por mês durante o período em que 

zelou pelo imóvel, que, segundo ele, deveria ser pago quando deixasse o 

local. Como constatado nesta sentença, esta pretensão material não 

encontra respaldo em prova nos autos, seja testemunhal ou documental, 

falhando o requerido a constituir o direito ao pedido contraposto. Ademais, 

ressaltando consistir em pedido diverso do que efetuado, o réu teria direito 

a ser indenizado pelo que semeou, plantou ou edificou no terreno (art. 

1.255, CC), nos termos da decisão de fls. 155/159. Entretanto, como 

registrado na contestação (fl.43), a colheita das mandiocas e batatas 

estavam previstas para data próxima ao mês de fevereiro do ano de 2017. 

Observando o mandado de desocupação voluntária foi cumprido em 12 de 

julho de 2017 e que foi noticiado que a saída do requerido do imóvel se 

deu no dia 18 de julho de 2017, é certo que houve tempo suficiente (mais 

de 4 meses) para a retirada da safra. No que tange aos danos morais, não 

vislumbro qualquer ofensa a direito da personalidade capaz de gerar o 

dever de indenizar, até mesmo porque a fundamentação trazida na 

contestação é genérica e não indica, com precisão, as razões do pedido. 

Desta feita, os pedidos contrapostos devem ser julgados improcedentes. 

De litigância de má-fé. Não há como acolher o pedido de condenação da 

autora em litigância de má-fé por suposta alteração da verdade dos fatos 

e por visar objetivo ilegal por meio desta ação, haja vista que a versão por 

ela exposta em juízo foi confirmada pelas provas dos autos e que foi 

julgada procedente sua pretensão. Por estas razões, o pedido de 

condenação da requerente às sanções da litigância de má-fé deve ser 

rejeitado. Dos dispositivos. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido 

de reintegração de posse da requerente sobre a chácara descrita nos 

autos, CONFIRMANDO a tutela provisória já concretizada. JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos contrapostos de indenização por danos 

materiais e morais, nos termos da fundamentação tecida nesta sentença. 

INDEFIRO o pedido de condenação por litigância de má-fé. EXTINGO O 

FEITO, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. 

CONDENO o polo passivo ao pagamento de custas e honorários 

advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa, cuja 

exigibilidade ficará suspensa nos termos do §3º, do art. 98, do CPC, 

devido à concessão da gratuidade de justiça ao demandado neste 

momento, ante a presunção da veracidade de sua declaração (§3º, art. 

99, CPC). REVOGO o termo de caução à fl. 201, em razão da procedência 

do pedido do polo ativo, devendo ser expedido ofício ao CRI local para 

baixa da restrição junto à matrícula do imóvel, independentemente do 

recolhimento de emolumentos (art. 98, §1º, IX, CPC) por ser de 

responsabilidade do requerido, que goza da gratuidade de justiça. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se. P. I. C. Alta Floresta-MT, 29 de junho de 

2018. Janaina Rebucci Dezanetti Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1001377-92.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ARTEMIO BEVILAQUA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MELORI ESTELA FAVETTI OAB - MT20251/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WEMERSON ARANTES DO PRADO (RÉU)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 1001377-92.2017.8.11.0007 

AUTOR: ARTEMIO BEVILAQUA RÉU: WEMERSON ARANTES DO PRADO 

Vistos, ARTEMIO BEVILAQUA ajuizou demanda em desfavor de 

WEMERSON ARANTES DO PRADO visando a rescisão do contrato de 

locação firmado entre os envolvidos e a condenação do requerido ao 

pagamento dos alugueis e encargos inadimplidos. Narrou que pactuaram 

dois contratos de locação do imóvel descrito na exordial, inicialmente pelo 

período de 17/07/2015 a 16/07/2016, renovado de 17/07/2016 a 

16/07/2017, sendo o valor atual da locação de R$ 1.100,00 (um mil e cem 

reais). Aduziu que os alugueis, quando pagos, foram adimplidos 

irregularmente e que o requerido está em mora com algumas prestações. 

Requereu a concessão da liminar prevista no §1º, do art. 49, da Lei 

8.245/91, e, no mérito, requereu: a) a rescisão do contrato de locação; b) 

a expedição do mandado de despejo e; c) a condenação do requerido ao 

pagamento das alugueis vencidos e vincendos e da multa prevista em 

contrato. Instruiu o feito com os referidos contratos e depositou a caução 

no valor de R$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais). Após a retificação do 

valor da causa e do recolhimento complementar das custas de ingresso, o 

magistrado contemporâneo recebeu a inicial e sua emenda e deferiu a 

medida liminar determinando a desocupação do imóvel e a citação do 

requerido. Apesar de devidamente citado, o polo passivo não apresentou 

resposta nem purgou a mora, motivo pelo qual na decisão de fls. 63/65 foi 

decretada a revelia, ato no qual o julgamento foi convertido em diligência, 

para que o demandante apresentasse cálculo de valor proporcional da 

multa em relação ao tempo de cumprimento do contrato, este deixou de 

fazê-lo. É o relatório. Fundamento e decido. Configurada a hipótese 

prevista no inciso II, do art. 355, do CPC, passo ao julgamento do mérito da 

demanda. Dispõe o artigo 62 da Lei n.º 8.245/91 que “Nas ações de 

despejo fundadas na falta de pagamento de aluguel e acessórios da 

locação, de aluguel provisório, de diferenças de aluguéis, ou somente de 

quaisquer dos acessórios da locação, observar-se-á o seguinte: I – o 

pedido de rescisão da locação poderá ser cumulado com o pedido de 

cobrança de aluguéis e acessórios da locação; nesta hipótese, citar-se-á 

o locatário para responder ao pedido de rescisão e o locatário e os 

fiadores para responderem ao pedido de cobrança, devendo ser 

apresentado, com a inicial, cálculo discriminado do valor do débito; (...)”. 

Dentre os motivos que ensejam o encerramento da relação locatícia, a Lei 

de Locações elenca a falta de pagamento das obrigações do locatário: 

“Art. 9.º A locação também poderá ser desfeita: (...) III - em decorrência da 

falta de pagamento do aluguel e demais encargos; (...)”. “Art. 23. O 

locatário é obrigado a: I - pagar pontualmente o aluguel e os encargos da 

locação, legal ou contratualmente exigíveis, no prazo estipulado ou, em 

sua falta, até o sexto dia útil do mês seguinte ao vencido, no imóvel 

locado, quando outro local não tiver sido indicado no contrato; (...)”. No 

que tange à penalidade imposta em razão do inadimplemento, importante 

destacar a seguinte regra: “Art. 4º Durante o prazo estipulado para a 

duração do contrato, não poderá o locador reaver o imóvel alugado. Com 

exceção ao que estipula o § 2o do art. 54-A, o locatário, todavia, poderá 

devolvê-lo, pagando a multa pactuada, proporcional ao período de 

cumprimento do contrato, ou, na sua falta, a que for judicialmente 

estipulada. (Redação dada pela Lei nº 12.744, de 2012)”. Com tais 

registros abstratos, inicio o cotejo das provas dos autos com as normas 

que regem a questão. A relação contratual celebrada entre os envolvidos 
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e as obrigações sinalagmáticas estão demonstradas pelos contratos 

juntados às fls. 17/22, estando claro que cumpre ao locatário o pagamento 

de alugueis mensais no valor de R$ 1.100,00 (cláusula 7ª, fl.20) e das 

despesas acessórias, tais como água, luz, telefone, taxas de condomínio 

e tributos (cláusula 10ª, fl.21). Por sua vez, o inadimplemento de tais 

obrigações virou fato incontroverso com a revelia do devedor e com os 

efeitos materiais dela decorrentes, não havendo dúvida quanto à 

exigibilidade dos mencionados créditos com o advento de seu termo (art. 

397, Código Civil), suprindo a ausência de interpelação. Por tais razões, a 

pretensão de cobrança é legitima e deve ser reconhecida judicialmente. 

Contudo, não no valor indicado. Isto porque, como já registrado na decisão 

de fls.63/65, a multa contratual não deve incidir em sua totalidade, como 

previsto no derradeiro contrato firmado entre os envolvidos (cláusula 5ª, 

fl.20), tendo em vista a natureza cogente da Lei n.º 8.245/91 e o que 

disposto no art. 4ª do diploma, acima transcrito, que deve se sobrepor ao 

pacto em comento. Por corroborar o entendimento apresentado, trago à 

baila: 87951879 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. AÇÃO DE DESPEJO 

POR FALTA DE PAGAMENTO C.C. COBRANÇA. ALUGUÉIS E ENCARGOS 

DEVIDOS ATÉ A DATA EM QUE OS LOCADORES FORAM IMITIDOS NA 

POSSE DO IMÓVEL. MULTA POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. 

INCIDÊNCIA PROPORCIONAL. Evidentemente que se o imóvel não estava 

disponível para uso dos locadores, ante a falta de entrega formal das 

chaves, as rés são. Responsáveis pelos aluguéis e encargos até a 

efetiva devolução. Locadores que somente tiveram livre acesso ao imóvel 

com a imissão na posse em diligência realizada por Oficial de Justiça, uma 

vez que, locado o imóvel, descabe ao locador retomar a posse do bem por 

si, sob pena de caracterizar o exercício arbitrário das próprias razões. 

Diante da rescisão antecipada da locação, é devida a multa contratual, 

porém proporcionalmente ao tempo restante do prazo estipulado no 

contrato de locação. Recurso parcialmente provido. (TJSP; APL 

1081516-94.2015.8.26.0100; Ac. 11280431; São Paulo; Trigésima Quinta 

Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Gilberto Leme; Julg. 12/03/2018; 

DJESP 22/03/2018; Pág. 2644). 87938103 - LOCAÇÃO. DESPEJO POR 

FALTA DE PAGAMENTO. COBRANÇA. DANOS MATERIAIS. Incontroversa 

a inadimplência. Cabível a condenação ao pagamento da multa contratual, 

em razão da rescisão antecipada do contrato. Valor da multa deve ser 

proporcional ao período de descumprimento do contrato de locação (artigo 

4º da Lei número 8.245/91). Comprovados os danos ao imóvel. (...) (TJSP; 

APL 0002456-69.2013.8.26.0291; Ac. 11260263; Jaboticabal; Trigésima 

Quinta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Flavio Abramovici; Julg. 

12/03/2018; DJESP 19/03/2018; Pág. 3045). Como visto na ementa do 

primeiro julgado, diversamente do que afirmado pelo autor às fls. 67/68, o 

fato que de o locatário deixou o imóvel voluntariamente após ser notificado 

do deferimento do mandado de despejo liminar não autoriza a cobrança da 

multa em valor integral, eis que a interpretação literal do art. 4º não deixa 

dúvidas de que o inadimplente pagará multa proporcional, ou, na sua falta, 

aquela estipulada judicialmente. Considerando que a parte autora, instada 

a indicar o montante parcial devido a título de penalidade, requereu a 

imputação de multa integral, não indicando valor proporcional, a imposição 

será feita pelo juízo. Tendo em vista que o contrato foi avençado pelo 

prazo de 12 meses, e que não houve o pagamento de 8 meses, consoante 

cálculos às fls.69/76, a multa deve ser proporcional ao cumprimento do 

contrato, que foi de 2/3. Ante seu importe total de R$ 3.300,00, sendo 

R$1.100,00 para cada 1/3, a sanção deve ser judicialmente arbitrada em 

R$2.200,00. Por não ter sido cobrada qualquer dívida acessória, o título 

judicial formando neste ato abarca 8 alugueis e a referida multa 

proporcional. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido e CONDENO 

o requerido ao pagamento dos aluguéis atrasados (R$ 8.800,00) e à multa 

(R$ 2.200,00), que serão acrescidos de correção monetária (IGP-M, fl.20), 

incidente a partir da data de vencimento dos aluguéis, e juros de 1% (um 

por cento) ao mês, devidos a partir da data da publicação da sentença. 

Desnecessária a expedição de mandado de despejo, diante da 

desocupação voluntária. Condeno o polo passivo ao pagamento de custas 

e honorários advocatícios fixados em 20% do valor devido (fixados 

contratualmente, fl.22), observando o teor da alínea “d”, inciso II, art. 62 da 

Lei de Locações[1], aplicável ao feito. Com o trânsito em julgado, 

expeça-se alvará de levantamento da caução para a conta indicada à fl. 

61. Após, nada sendo requerido em 15 dias, ao arquivo. P. I. C. Janaina 

Rebucci Dezanetti Juíza de Direito [1] “Art. 62, II, “d”: as custas e os 

honorários do advogado do locador, fixados em dez por cento sobre o 

montante devido, se do contrato não constar disposição diversa;(...)”.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000246-19.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

WELISSANDRA RODRIGUES CORREIA (REQUERENTE)

WELIANA RODRIGUES (REQUERENTE)

H. J. R. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA LEITE QUADRA DA COSTA OAB - MT21075/O 

(ADVOGADO)
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AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)
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Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 1000246-19.2016.8.11.0007 

REQUERENTE: HAMILTON JUNIOR RODRIGUES SILVA, WELIANA 

RODRIGUES, WELISSANDRA RODRIGUES CORREIA REQUERIDO: AZUL 

LINHAS AEREAS Vistos, HAMILTON JUNIOR RODRIGUES SILVA, por sua 

genitora Weliana Rodrigues, representada por procuração outorgada a 

Welissandra Rodrigues Correia, ajuizou demanda em face de AZUL 

LINHAS AEREAS BRASILEIRA S/A, objetivando o recebimento de 

indenização por danos materiais e morais no valor de R$ 20.377,40 (vinte 

mil trezentos e setenta e sete reais e quarenta centavos). Narrou que seu 

voo, agendado para o dia 05/02/2016, às 17h47min, foi cancelado quando 

já estava na sala de embarque, fato que ensejou seu remanejamento para 

o dia posterior, 06/02/2016, às 02h15min. Asseverou que além de ficar 

completamente desassistido pela companhia aérea durante mais de 6 

horas, ainda teve que pagar, novamente, as taxas de embarque, com a 

única quantia em dinheiro que portava, sobrando-lhe apenas R$ 11,70 

(onze reais e setenta centavos) para sua alimentação. Juntou 

documentos, como cópia dos bilhetes de voo e comprovantes de 

pagamento e “print- screens” referentes à aquisição das passagens 

aéreas por meio de pessoa intermediária. Recebida a inicial e designada 

sessão de conciliação, não houve autocomposição. Em sua contestação, 

a requerida suscitou a ilegitimidade ativa de Weliana Rodrigues e 

Welissandra Rodrigues Correia. No mérito, alegou que não houve ato ilícito, 

que a culpa foi de terceiro, que inexiste dever de indenizar danos morais e 

pediu a improcedência do pedido. Na impugnação à contestação, o 

requerente rechaçou os argumentos aventados pela demandada e 

requereu o julgamento antecipado do mérito. Saneado o feito (fls.161/163), 

o ônus da prova foi invertido e foi oportunizada a produção de provas, 

tendo o polo passivo pedido a produção de prova oral e o ativo 

dispensado a dilação probatória. Às fls. 177/186, o membro do Ministério 

Público entendeu que o feito está apto a julgamento, opinando pelo 

encerramento a fase probatória e a concessão de prazo para alegações 

finais. É o relato do necessário. Fundamento e decido. Por entender que a 

produção de prova oral, isoladamente, não será suficiente para comprovar 

a alegada fraude constatada no sistema da requerida e especialmente a 

culpa exclusiva de terceiro, indefiro o pedido de oitiva de testemunhas e 

passo a julgar antecipadamente o feito. A relação jurídica em debate 

possui clara natureza de consumo. Dado ao caráter consumerista da 

relação, entendo que a responsabilidade da requerida é objetiva quanto 

aos danos decorrentes da prestação de seus serviços: “Art. 14. O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. (...) §3° O 

fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: I - 

que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do 

consumidor ou de terceiro”. Apesar de já relatado, é importante frisar que 

o ônus da prova foi invertido com embasamento na legislação 

consumerista, reforçando o dever da demandada em comprovar que o 

serviço foi efetivado sem qualquer falha ou que a culpa é exclusiva dos 

autores ou de terceiro. Feitos estes registros, inicio o cotejo dos fatos 

alegados e das provas documentais encartadas, levando em 

consideração a responsabilidade objetiva e a dinâmica do ônus invertido 

da prova. Inicialmente, a contratação do serviço de transporte por meio da 
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aquisição de bilhetes de translado aéreo está evidenciada à fl. 46, 

documento em que consta o nome do autor, os trechos a serem 

percorridos, o valor pago (R$ 188,70 com 44.000 pontos TudoAzul) e o 

“status” aprovado. Com o código localizador em mãos, o adolescente 

iniciou sua viagem, fazendo “check-in” no balcão da companhia. Neste ato 

foi conferida a reserva, despachadas as bagagens, gerados os bilhetes e 

autorizado o ingresso à área de embarque. Tais fatos restaram 

incontroversos nos autos e permitem a segura conclusão, segundo regras 

de experiência comum, que foi criada legítima expectativa de que 

necessário para a viagem estava dentro da regularidade. Ora, se havia 

pendencia com relação a pagamento, o momento para saná-las deveria ter 

sido previamente à emissão dos bilhetes das passagens no guichê, não 

após o cancelamento do primeiro voo por questões técnicas, como 

admitido na contestação, quando o requerente e sua prima, ambos 

menores, estavam no salão de embarque há muitas horas, desassistidos 

de familiares. A falha na prestação do serviço é flagrante quando 

analisado minuciosamente o documento à. fl. 46, no qual pode ser 

averiguado que após ter o passageiro aguardado de 17h47min do dia 

05/02/2016 até 2h15min do dia 06/02/2016 (mais de 8 horas), por motivo 

desconhecido, foi estornada quantia de R$ 188,70 às 1h34min e exigido o 

pagamento do mesmo valor uma hora depois, às 2h31min.O ato de estorno 

deixa claro que a quantia retornada estava disponível à companhia, não 

tendo sido comprovada a suposta fraude que justifique a devolução e a 

nova cobrança de tal numerário. Esta versão sequer guarda coerência 

lógica e, como já registrei, entendo que a produção de prova oral não seria 

suficiente para comprovar o alegado ato fraudulento. No mesmo sentido, 

embora tenha constado expressamente em atividade saneadora, o polo 

passivo decaiu no dever de comprovar que foi prestada a devida a 

assistência ao pleiteante enquanto aguardou, como já dito, por mais de 8 

horas no aeroporto, o que poderia ser feito pela juntada de notas de 

compra de alimentos, de reserva de hotel, etc. Convém destacar que a 

jurisprudência vem progressivamente sedimentando o posicionamento de 

que o mero inadimplemento contratual não gera dano moral, devendo cada 

avaliação se feita casuisticamente (REsp 1595145/RO, Rel. Nancy 

Andrighi, DJe 06/02/2017). No caso vertente, todavia, a narrativa do 

acontecido deixa claro que o autor, acompanhado de sua prima, ambos 

adolescentes, vivenciaram situação de extremo desconforto e que 

afrontou sua dignidade como pessoa humana devido à mencionada falha 

na prestação do serviço pela companhia aérea, como destacado da 

exordial: “O autor se viu desesperado, diante das crises de choro de sua 

prima, e diante da hipótese de ficarem sem dinheiro para alimentar-se, 

sendo que estavam sozinhos, longe de casa, de seus responsáveis 

legais”. Tal relato revela a existência de dano moral que deve ser 

indenizado. Por entender oportuno, trago à baila: RESPONSABILIDADE 

CIVIL. MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ALTERAÇÃO E ATRASO DE VOO. 

DANOS MORAIS. VALOR. REVISÃO. REVALORAÇÃO DO CONJUNTO 

FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 07/STJ. 

NÃO OCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. 1. 

Inexiste violação do art. 1.022 do CPC/2015, porquanto o acórdão 

recorrido fundamentou, claramente, o posicionamento por ele assumido, 

de modo a prestar a jurisdição que lhe foi postulada. 2. In casu, o Tribunal 

de origem manifestou-se expressamente sobre a ocorrência e o valor dos 

danos morais: "No caso dos autos, havia previsão de data e horário de 

embarque e desembarque, com expectativa de chegada ao destino em 

uma determinada data. Logo, a alteração do voo e o conseqüente atraso 

da viagem são suficientes para configurar o descumprimento do contrato 

de transporte e o dano moral sofrido pelos apelados. (...) A importância 

fixada pelo juízo a quo mostra-se condizente com o dano sofrido pelos 

apelados (R$ 6.000,00) para cada um, sendo o referido valor suficiente 

para reparar às vítimas sem configurar seu enriquecimento ilícito e punir o 

ofensor a fim de que não cometa tal ilícito novamente" (fls. 103-104, 

e-STJ). (...) (REsp 1616079/RO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 09/10/2017). APELAÇÕES 

CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRESA 

AÉREA – ATRASO INJUSTIFICADO DO VOO – PERÍODO SUPERIOR A 04 

HORAS – EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO 

DEMONSTRADAS – DANO MORAL CARACTERIZADO – QUANTUM 

INDENIZATÓRIO – VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA 

RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – OBSERVÂNCIA DA 

SITUAÇÃO ECONÔMICA DAS PARTES – SENTENÇA MANTIDA – 

RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. A responsabilidade civil do 

transportador aéreo é objetiva, conforme o art. 14 do CDC. Se não há 

prova quanto às excludentes de ilicitude (caso fortuito ou força maior), o 

transtorno suportado em razão do atraso injustificado do voo, por período 

superior a 04 HORAS, ultrapassa os limites do mero aborrecimento, dando 

ensejo à indenização por danos morais. (...) (Ap 772/2018, DES. DIRCEU 

DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

07/03/2018, Publicado no DJE 14/03/2018). 83893048 - APELAÇÃO CÍVEL. 

TRANSPORTE. TRANSPORTE DE PESSOAS. AÇÃO CONDENATÓRIA POR 

DANOS MATERIAIS E MORAIS. CANCELAMENTO INJUSTIFICADO DE VOO. 

ATRASO EM EMBARQUE DE PASSAGEIROS. FALTA DE ASSISTÊNCIA NO 

PERÍODO DE ATRASO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. DANOS 

MORAIS. DANO MATERIAL. COBRANÇA DE MULTA POR EXCESSO DE 

BAGAGEM. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. 1 – (...) 3- dano moral que 

se qualifica como in re ipsa, no caso concreto, seja pelo cancelamento 

imotivado do vôo inicialmente aprazado pelos autores, seja pelo atraso no 

embarque do vôo em que colocados, seja, ainda, pela falta de assistência 

aos consumidores-passageiros, nesse interregno. 4- na fixação do 

montante indenizatório por gravames morais, deve-se buscar atender à 

duplicidade de fins a que a indenização se presta, atentando para a 

capacidade do agente causador do dano, amoldando-se a condenação de 

modo que as finalidades de reparar a vítima e punir o infrator (caráter 

pedagógico) sejam atingidas. Quantum majorado para r$12.000,00 (doze 

mil reais). (...) (TJRS; AC 0402381-81.2015.8.21.7000; Porto Alegre; 

Décima Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Umberto Guaspari Sudbrack; 

Julg. 28/04/2016; DJERS 03/05/2016). Levando em consideração as 

circunstâncias vivenciadas pelo polo ativo e as ofensas à sua 

incolumidade psíquica, é devida a condenação da requerido ao pagamento 

de indenização por danos morais, a ser fixado em patamar proporcional, 

razoável e adequado ao caso. Com relação à dosimetria do valor devido à 

título de danos morais, ressalto que a vítima do evento é adolescente, 

viajava acompanhado de prima também menor de 18 anos, tendo estes 

vivenciado prolongado período de angústia e sofrimento, durante o qual 

foram privados de descanso e alimentação adequados. Houve também 

inequívoca quebra de expectativa em relação ao serviço prestado 

faltosamente. Estes são os critérios que serão sopesados para fixar os 

danos morais. No que tange aos danos materiais, considerando que houve 

a restituição do valor de R$ 188,70 e exigido seu pagamento 

posteriormente, o qual foi provado devido pela cobrança de taxa de 

embarque e demais despesas elencadas à fl. 46, reputo incabível a o 

pedido de devolução. Destaco que não vislumbro conduta de má-fé da 

pleiteada que justifique a devolução em dobro, nos termos do art. 42, do 

CDC e da consolidada jurisprudência do STJ (STJ. AgInt no AREsp 

915579/SP; AgInt no REsp 1522273/RS; REsp 1392449/DF. Não obstante, 

não foi provado o dispêndio de R$ 11,30 (onze reais e trinta centavos) a 

título de despesas com alimentação. Posto isso, nos termos do art. 487, I 

do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para 

CONDENAR o ente requerido ao pagamento de danos morais que fixo em 

R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sobre os quais incidirá correção monetária 

pelo INPC a partir da presente data e juros moratórios de 1% (um por 

cento) ao mês, desde a citação, e JULGO IMPROCEDENTE o pedido de 

indenização por danos materiais. Pela sucumbência recíproca, as custas e 

os honorários fixados em 10% do valor atualizado da causa serão 

rateados pelas partes, sendo vedada a compensação (art. 85, §14º, CPC), 

ficando a exigibilidade do devido pelo polo ativo suspensa, nos termos do 

§3º, do art. 98, do CPC. Com o trânsito em julgado, nada sendo requerido 

em 15 dias, certifique-se e arquive-se. P. I. C. Janaina Rebucci Dezanetti 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000415-06.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO SCHULZE OAB - MT0016807S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ERIVANILMA DOS SANTOS LUCENA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 1000415-06.2016.8.11.0007 

REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO REQUERIDO: ERIVANILMA DOS SANTOS LUCENA Vistos. 
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Trata-se de demanda de busca e apreensão em que a parte requerente 

desistiu do procedimento durante seu curso. É o breve relatório. 

Fundamento e decido. Embora citada, a parte requerida não apresentou 

contestação, e, no mandado de citação, registrou que não deseja mais 

permanecer com o veículo apreendido. Por esta razão, a demandante 

desistiu do procedimento. Convém destacar que, como relatado, com a 

não apresentação de contestação, não há impedimento à homologação da 

desistência expressada na petição sob ID 13463682, eis que não incidente 

a norma disposta no §4º, do art. 485, do CPC. Desta feita, HOMOLOGO a 

desistência, para que produza seus jurídicos e legais efeitos e JULGO 

EXTINTO o feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso 

VIII do Código de Processo Civil. Custas processuais já recolhidas. Isento 

de honorários. Não foram empreendidas diligências para a constrição do 

veículo junto a órgãos administrativos ou perante sistemas online. 

Intime-se. Certificado o trânsito em julgado, ao arquivo, com as baixas 

pertinentes. Alta Floresta, 26 de junho de 2018. Janaína Rebucci Dezanetti 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000281-76.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA DA SILVA CAVALHER (EXECUTADO)

PETISCARIA E PIZZARIA PAOLA LTDA - ME (EXECUTADO)

AMARO COSMO DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CELIO ANTUNES DE ARAUJO OAB - MT0016332A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 1000281-76.2016.8.11.0007 

EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL S.A EXECUTADO: PETISCARIA E 

PIZZARIA PAOLA LTDA - ME, AMARO COSMO DE OLIVEIRA, ADRIANA 

DA SILVA CAVALHER Vistos. Trata-se de execução de título extrajudicial 

aforada por BANCO DO BRASIL S.A. em face de PETISCARIA E PIZZARIA 

PAOLA LTDA - ME, todos devidamente qualificados. Na petição de ID 

13190992 foi apresentada minuta de transação celebrada entre os 

envolvidos, que foi homologada pela sentença de ID 13487032. Entretanto, 

sob ID 13630153, foi carreado outro termo de autocomposição que 

retificou o acordo anterior, em parte, para que parte do pagamento seja 

feito por meio da expedição de alvará de levantamento de valores 

depósitos neste feito, apontados sob ID 13457089. É o relato do 

necessário. Decido. Considerando a aparente regularidade do que foi 

pactuado sob ID 13630153, HOMOLOGO para que produza seus efeitos 

jurídicos e legais a avença. Ante o exposto, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no artigo 

487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/15). 

Custas já devidamente recolhidas pela requerente, sendo que cada parte 

arcará com os honorários de seu patrono, nos termos do acordo. Com o 

trânsito em julgado, expeça-se expedição do alvará de levantamento dos 

valores depositados a conta indicada à fl. 154 dos autos eletrônicos e 

arquive-se, observadas as formalidades legais. Intimem-se. Cumpra-se. 

Alta Floresta, 29 de junho de 2018. Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de 

Direito

3ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000727-45.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CASTORINO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL GOMES NETO OAB - MT0016341A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

IMPULSIONO os autos para INTIMAR a requerente, na pessoa de seu 

patrono habilitado, para que, em 05 (cinco) dias, se manifeste acerca da 

certidão de ID nº. 13961840.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 8607 Nr: 49-92.1990.811.0007

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RCdM, WRC, ER

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

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

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, DOU PROVIMENTO parcial aos Aclaratórios interpostos 

às fls. 1321/1322 para o fim de esclarecer que o deferimento de liberação 

do valor incontroverso depositado à fl. 1.202 em favor de Guilhermo da 

Costa Chelli e seu patrono, conforme dados bancários de fl. 1215, 

significa também a expedição em separado de alvará referente aos 

honorários contratuais.No mais, mantenho a decisão atacada pelos seus 

próprios fundamentos.Intimem-se.Preclusa essa decisão, cumpra-se 

integralmente a decisão embargada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 8315 Nr: 92-14.1999.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Molina Junior

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

- OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aarão Lincoln Sicuto - 

OAB:5091-B

 Vistos.

1) INDEFIRO o pedido de busca de bens imóveis por meio do sistema 

ANOREG, tendo em vista que esta magistrada não possui acesso ao 

sistema, todavia, DEFIRO o pedido de consulta, via sistema INFOJUD, com 

escopo de obter as três últimas declarações de imposto de renda, 

conforme extrato em anexo.

2) Em sendo encontrados bens, manifeste-se a parte exequente, no prazo 

de 5 (cinco) dias, requerendo e providenciando o necessário para a 

penhora, indicando, ainda, se deseja a remoção, permanecendo como 

depositário do bem.

3) De outro lado, caso reste infrutífera, intime-se a parte exequente para 

manifestar, em 05 (cinco) dias, indicando bens da parte executada 

passíveis de penhora.

Às providências. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 55678 Nr: 284-29.2008.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Carlos Cardoso - 

OAB:17.977/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1) REQUISITE-SE a Secretaria de Vara junto ao Juízo deprecado, 

informações acerca do cumprimento das cartas precatórias de fls. 321 e 

344. Com o retorno dos mandados devidamente cumpridos, 

CERTIFIQUE-SE do necessário e CUMPRA-SE a Secretaria de Vara com o 

determinado no item “3” da decisão de fl. 314, atentando-se para o 

endereço apontado à fl. 339.

 2) INDEFIRO o pedido de intervenção de terceiro realizado às fls. 349/351, 

vez que ausente o interesse jurídico necessário à legitimidade interventiva, 

restando configurado nos autos, tão somente, o interesse econômico do 
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peticionário, este, insuficiente para o seu ingresso no processo.

Assim porque, o deslinde da presente ação (cumprimento de sentença 

movido pela devedora do peticionário), não intervirá na existência ou 

inexistência do direito (crédito) deste, na ação de execução de título 

extrajudicial que move contra a ora exequente, nos autos sob o número 

824-22.2009.811.0111, em trâmite na Comarca de Matupá/MT.

 Nesse sentido, entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

“Constata-se o interesse jurídico que viabiliza o deferimento do pedido de 

assistência quando os resultados do processo puderem afetar a 

existência ou inexistência de direito ou obrigação daquele que pretende 

intervir como assistente. O deferimento do pedido de assistência 

prescinde da existência de efetiva relação jurídica entre o assistente e o 

assistido, sendo suficiente a possibilidade de que algum direito daquele 

seja atingido pela decisão judicial a ser proferida no curso do processo”. 

(STJ, REsp 1.143.166/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, jul. 

16.12.2010, DJe 03.11.2011).

“Na assistência simples, disciplinada pelo art. 50 do CPC, o assistente 

deve ter interesse jurídico. Se os embargantes, como já afirmado, têm 

apenas interesse econômico, descabe admiti-los na condição de 

assistentes”. (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg na MC 3.997/RJ, Rel. Min. Eliana 

Calmon, 2ª Turma, jul. 06.06.2002, DJ 05.08.2002, p. 217).

INTIMEM-SE.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 26385 Nr: 3186-28.2003.811.0007

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bento de Castro, Aparecida Camargo de Castro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agencia de desenvovimento Econ. da 

Amazônia Matogrossense, Eutálio Bicudo Neto, VIRGINIA NEVES SALLES, 

OSWALDO DO AMARAL JUNIOR, Arquitetura Natural Projetos 

Construções e Consultoria SC Ltda - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wilmar David Lucas - 

OAB:4.136-A

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

OAB:5476/MT, Maria José do Nascimento - OAB:17972-O/MT

 Vistos.

Defiro o pedido retro, portanto, defiro o desarquivamento e concedo vista 

dos autos à parte requeridas Virginia Neves Salles pelo prazo de 10 (dez) 

dias.

 Após, com eventual manifestação, voltem-me os autos conclusos.

Outrossim, decorrido o prazo sem manifestação, encaminhem-se os autos 

novamente ao arquivo.

 Intime-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 55919 Nr: 469-67.2008.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Osmar Rocha Cordeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Itaú Seguros S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edésio do Carmo Adorno - 

OAB:MT 8.615

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:MT/8506-A

 Vistos.

Defiro o pedido retro, portanto, defiro o desarquivamento e concedo vista 

dos autos à parte requerida pelo prazo de 10 (dez) dias.

 Após, com eventual manifestação, voltem-me os autos conclusos.

Outrossim, decorrido o prazo sem manifestação, encaminhem-se os autos 

novamente ao arquivo.

 Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 97261 Nr: 5785-56.2011.811.0007

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EAdS, EAB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Carolia Aboin - 

OAB:24889-A, Ana Carolina Aboin - OAB:24889-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIME-SE a Exequente para apresentação de seus dados pessoais e 

bancários, no prazo de 15 (quinze) dias, visando à confecção do 

pertinente alvará judicial, pugnado às fls. 183/184.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 63995 Nr: 3278-93.2009.811.0007

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRAZIELLI SEMENSATI DE OLIVEIRA, Eliandra Maria 

Roveda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Loti Oliveira & Cia Ltda, Antonio Lotti, Vicente 

Graciano de Lima

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

OAB:10865/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

autora para manifestar nos autos, requerendo o que de direito, conforme 

determinado à fl. 149, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 65941 Nr: 5590-42.2009.811.0007

 AÇÃO: Depósito da Lei 8. 866/94->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Finasa S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Isaias Ferreira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia Maria da Silva - 

OAB:8922-A/MT, Ricardo Neves Costa - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

REQUERENTE, para manifestação no prazo de 05(cinco) dias, requerendo 

o que de direito e o devido prosseguimento do feito, tendo em vista o 

decurso do prazo de suspensão requerido às fls. 115.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 106559 Nr: 1865-06.2013.811.0007

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Royce Connect Ar Condicionado para Veículos Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. Gildo da Silva-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIRIAM KRONGOLD SCHMIDT. - 

OAB:130.052

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando-se o caráter infringente dos presentes Aclaratórios, em 

observância aos Princípios do Contraditório e da Ampla Defesa, determino 

a intimação da parte Embargada, na pessoa de seus patronos, para que 

se manifestem no feito, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme dispõe o 

art. 1.023, §2° do novo Código de Processo Civil e após, voltem-me os 

autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 116358 Nr: 4589-46.2014.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elaine Aparecida Rinaldo Larocca

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB ALTA FLORESTA LTDA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Juliano Peres Peres - 

OAB:16889-B, Erica Cristiane Iocca - OAB:MT/16.958-O, Salvador 

Peres Peres - OAB:6440-D

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernanda Alves Cardoso 

Cavalari - OAB:9.494 - MT, MARLON HUDSON MACHADO - 

OAB:15642/O, Rafael Gomes Neto - OAB:16341/MT

 Vistos.

Considerando a certidão retro, intime-se pessoalmente a parte requerida 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias manifeste acerca da proposta de 

honorários apresentada à fl. 112 e conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 56037 Nr: 633-32.2008.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Café Mato Grosso Indústria e Comércio Ltda, 

José Pupim Filho, José Alexandre Pupim, José Pupim de Caires

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

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kleber Zinimar Geraldine 

Coutinho - OAB:4151/MT

 Vistos.

Antes de apreciar o petitório de restrição de ativos financeiros em face do 

executado José Alexandre Pupim, DETERMINO a citação dos executados 

Café Mato Grosso Indústria e Comércio Ltda., José Pupim Filho, José Pupim 

de Caires, nos respectivos endereços declinados à fl. 337 e 337v., 

independentemente de recolhimento da diligência do Oficial do Justiça, eis 

que trata-se de execução fiscal proposta pela Fazenda Pública.

Após, conclusos.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 8073 Nr: 92-97.1988.811.0007

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dirce Maria Rubens Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Laudemar Pereira da Silva 

Junior - OAB:MT/9415, Salvador Peres Peres - OAB:6440-D, 

Suetônio Paz - OAB:5.203-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de procedimento de arrolamento, mediante partilha amigável, 

homologada à fl. 306.

Da redação dada ao § 2° do artigo 659 do Código de Processo Civil de 

2015, depreende-se que “transitada em julgado a sentença de 

homologação de partilha ou de adjudicação, será lavrado o formal de 

partilha ou elaborada a carta de adjudicação e, em seguida, serão 

expedidos os alvarás referentes aos bens e às rendas por ele 

abrangidos”, sendo que posteriormente será intimado o “fisco para 

lançamento administrativo do imposto de transmissão e de outros tributos 

porventura incidentes, conforme dispuser a legislação tributária, nos 

termos do §9 do art. 662”. Isto posto, DEIXO DE APRECIAR o petitório de 

fl.319, tendo em vista a previsão do dispositivo legal citado.

CUMPRA-SE a Secretaria de Vara integralmente a decisão de fl. 306.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 135362 Nr: 547-80.2016.811.0007

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Honda S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Pereira Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:206339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Por ora indefiro o pedido retro e determino a intimação da parte exequente 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias efetue o cumprimento da decisão 

de fls.89/90, sob pena de indeferimento do pedido de conversão da ação 

de busca e apreensão em ação de execução.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 109001 Nr: 4462-45.2013.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Artêmio Bevilaqua

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabricio Rebeschini

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

OAB:12644/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de consulta, via sistema INFOJUD e RENAJUD, com o 

escopo de verificar acerca da existência bens e/ou valores e veículos 

registrados em nome da parte executada, conforme extrato em anexo.

Em sendo encontrados bens, manifeste-se a parte exequente, no prazo 

de 5 (cinco) dias, requerendo e providenciando o necessário para a 

penhora, indicando, ainda, se deseja a remoção, permanecendo como 

depositário do bem.

De outro lado, caso reste infrutífera, intime-se a parte exequente para 

manifestar, em 05 (cinco) dias, indicando bens da parte executada 

passíveis de penhora.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 105756 Nr: 1004-20.2013.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Emerson de Almeida Oliveira e & Cia Ltda - 

EPP, Emerson de Almeida Oliveira, Maria Eunice de Almeida Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

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

OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno Budke Lage - 

OAB:14710/MT, Jorge Augusto Trevelin - OAB:16910/MT

 Vistos.

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

de obter as três últimas declarações de imposto de renda e veículos 

registrados em nome da parte executada, conforme extrato em anexo.

Em sendo encontrados bens, manifeste-se a parte exequente, no prazo 

de 5 (cinco) dias, requerendo e providenciando o necessário para a 

penhora, indicando, ainda, se deseja a remoção, permanecendo como 

depositário do bem.

De outro lado, caso reste infrutífera, intime-se a parte exequente para 

manifestar, em 05 (cinco) dias, indicando bens da parte executada 

passíveis de penhora.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 103450 Nr: 5175-54.2012.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paukoski & Paukoski Ltda, Leandro Luiz 

Paukoski, Sandro Marcio Paukoski, Claudio Luiz Paukoski

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

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Antes de analisar o pedido de constrição de ativos financeiros dos 

executados via Sistema BACENJUD, DETERMINO busca do endereço 

atualizado do executado CLAUDIO LUIZ PAUKOSKI, mediante emprego do 

Sistema INFOJUD, vez que restou inexitosa a citação daquele pelo Oficial 

de Justiça.

 Caso esta magistrada logre êxito em localizar endereço do executado 

diverso do constante nos autos, proceda-se a sua citação.
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Doutra banda, restando inexitosa a busca do endereço, DETERMINO a 

citação por edital do executado CLAUDIO LUIZ PAUKOSKI, devendo ser 

observado fielmente o disposto no art. 257 do CPC.

O mandado de citação por edital deve constar, expressamente, que em 

caso de revelia será nomeado Defensor Público (inciso IV, art. 257, CPC).

Assim, havendo o decurso do prazo para apresentação de resposta pelo 

executado citado via edital sem sua manifestação, desde já nomeio, como 

curador especial, o douto Defensor Público com atribuições perante a 

Terceira Vara desta Comarca, nos moldes determinados pelo inciso II, do 

artigo 72, do NCPC, devendo este ser intimado pessoalmente para se 

manifestar no feito.

Após, com a devida certificação, conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 127142 Nr: 3628-71.2015.811.0007

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Consórcio Nacional Honda Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEAN ALEX MARQUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIETE SANTANA MATOS - 

OAB:10.423/CE, HIRAN LEAO DUARTE - OAB:10422/CE

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se pessoalmente a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias dê cumprimento à decisão de fl. 65, sob pena de extinção do feito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 21406 Nr: 4313-35.2002.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco de Assis Granja

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mariano Matos do Nascimento

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

OAB:18.450/MT, Gustavo Sutilo Martins - OAB:13182-B/MT, Nilton 

Nunes Gabriel - OAB:4342-B, Sandro Nasser Sicuto - 

OAB:5126-A/MT

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

OAB:6543/MT, Santos de Souza Ribeiro - OAB:OAB/MT 1.360

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

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação do Executado, por 

meio do seu Procurador, para quitar o débito no valor de R$ 31.281,58, no 

prazo de 15 dias (cálculo de fls. 273/275 - atualizado até 24/05/2018), 

para o cumprimento da sentença, nos termos da decisão de fls. 276 

(disponibilizada no DJE nº 10283, de 27/06/2018 e publicado no dia 

28/06/2018).

4ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000798-47.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO REIS LUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000798-47.2017.8.11.0007 REQUERENTE: SEBASTIAO REIS LUZ 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. A parte ré manifestou no processo (ID 

num. 11588085) opondo Embargos de Declaração, posteriormente, indicou 

o pagamento integral das obrigações de pagar/fazer no evento num. 

12350607. A parte autora, por sua vez, concorda com o valor depositado 

judicialmente, bem como informa a conta para transferência do valor, 

conforme consta na petição ID nº 12535342. Diante do comportamento 

contraditório da parte ré e ainda em cumprimento ao disposto no artigo 1º 

do Provimento nº 68/2018 do Conselho Nacional de Justiça, INTIME-SE a 

parte executada para manifestar sobre o pedido de levantamento de 

depósito, em 05 (cinco) dias. Em caso de concordância expressa ou tácita 

do devedor e observado o prazo previsto no artigo 1º, §1º do Provimento 

retro mencionado, EXPEÇA-SE alvará eletrônico de liberação do valor 

depositado judicialmente em favor do(a) advogado(a) da parte credora, 

DESDE QUE o(a) patrono(a) possua no instrumento de procuração poder 

expresso para receber. Caso contrário, intime-se a credora para proceder 

a devida regularização, em 05 (cinco) dias. Cientifique-se por qualquer 

meio de comunicação a parte credora acerca da presente decisão, nos 

termos do artigo 450, §3º da CNGC/MT. Caso haja custas processuais 

pendentes de quitação, intime-se a parte sucumbente para pagamento, em 

cinco dias, procedendo-se de acordo com as disposições da CNGC/MT em 

caso de eventual inadimplemento. Após, arquive-se, observadas as 

formalidades legais. Intimem-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 29 de junho 

de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002068-72.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO MAGNO MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002068-72.2018.8.11.0007 REQUERENTE: PAULO MAGNO MOREIRA 

REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos. Analisando os autos, 

constato que não há procuração acostada ao feito. Ante o exposto, 

assinalo o prazo de 05 (cinco) dias para a autora emendar a inicial, 

regularizando a representação judicial, sob pena de indeferimento da 

inicial. Intime-se. Decorrido o prazo supra, havendo o cumprimento da 

determinação acima, INTIMEM-SE as partes para comparecimento na 

audiência de conciliação já designada. Em caso de não cumprimento, 

voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 02 de julho 

de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002060-95.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO CARDOSO DE OLIVEIRA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

EDINA PAULA BISPO OAB - MT24843/O (ADVOGADO)

joel quintella OAB - MT9563/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HERMERSON RICARDO DIAS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002060-95.2018.8.11.0007 REQUERENTE: ROBERTO CARDOSO DE 

OLIVEIRA - ME REQUERIDO: HERMERSON RICARDO DIAS Vistos. 

INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar o 

endereço do requerido para citação, sob pena de indeferimento da petição 

inicial e extinção do feito sem resolução de mérito. Informado o endereço, 

desde já, determino a expedição de mandado de citação para 

comparecimento à audiência de conciliação já designada. Em caso de não 

cumprimento, voltem-me os autos conclusos. CUMPRA-SE. Alta 

Floresta/MT, 02 de julho de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011082-63.2015.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

NADI CRISTINA MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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RICARDO ARCEU PEIXOTO FERREIRA OAB - MT0016612A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CELSO DUTRA (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Certifico que procedo a intimação do(a) Advogado(a) da parte 

autora, para, no prazo de 05 (cinco) dias, providenciar o pagamento das 

custas processuais, conforme cálculo, ID nº 13957738, sob pena do 

referido débito ser remetido ao Departamento de Controle de 

Arrecadação-DCA/TJMT, para fins de protesto ou inscrição na dívida ativa 

na Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso em desfavor da parte 

autora (Provimento 40/2014-CGJ) e anotações no Cartório Distribuidor 

desta Comarca. Alta Floresta, 3 de julho de 2018 Maria Izabel dos Anjos 

Olsen

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010795-66.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DEISIMARA JACINTA CALIXTO MIRANDA MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

CERTIDÃO Certifico que procedo a intimação do(a) Advogado(a) da parte 

autora, para, no prazo de 05 (cinco) dias, providenciar o pagamento das 

custas processuais, conforme cálculo, ID nº 13957998, sob pena do 

referido débito ser remetido ao Departamento de Controle de 

Arrecadação-DCA/TJMT, para fins de protesto ou inscrição na dívida ativa 

na Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso em desfavor da parte 

autora (Provimento 40/2014-CGJ) e anotações no Cartório Distribuidor 

desta Comarca. Alta Floresta, 3 de julho de 2018 Maria Izabel dos Anjos 

Olsen

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000053-04.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LESSANDRO DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO Certifico que procedo a intimação do(a) Advogado(a) da parte 

autora, para, no prazo de 05 (cinco) dias, providenciar o pagamento das 

custas processuais, conforme cálculo, ID nº 13958233, sob pena do 

referido débito ser remetido ao Departamento de Controle de 

Arrecadação-DCA/TJMT, para fins de protesto ou inscrição na dívida ativa 

na Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso em desfavor da parte 

autora (Provimento 40/2014-CGJ) e anotações no Cartório Distribuidor 

desta Comarca. Alta Floresta, 3 de julho de 2018 Maria Izabel dos Anjos 

Olsen

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002875-29.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO ALEIXO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON CRISTOVAO ROCHA OAB - MT0017811A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

Certifico que procedo a intimação do Patrono da parte autora do inteiro 

teor da juntada do ID. nº 13357532, bem como para que informe o número 

da conta (corrente ou poupança), nº da Agência, Banco e número do 

CPF/CNPJ, do titular da conta, no prazo de 05 (cinco) dias, para posterior 

transferência de valores.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001164-52.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ANTONIO BORBA GRAMINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS OAB - MT0019525A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001164-52.2018.8.11.0007 REQUERENTE: LUIZ ANTONIO BORBA 

GRAMINHO REQUERIDO: BANCO ITAUCARD S/A Vistos. Ausente o 

relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei 9.099/95. Consoante 

pedido formulado na movimentação n° 13636290 a parte autora requer a 

desistência da ação. Diante do exposto, HOMOLOGO, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, a DESISTÊNCIA DA AÇÃO e, em 

consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com fulcro no artigo 485, 

inciso VIII do vigente Código de Processo Civil e no Enunciado nº 90 do 

FONAJE. Sem custas processuais e honorários advocatícios. Intimem-se. 

Após, arquive-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 02 de julho de 2018. 

MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

5ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 168515 Nr: 3308-16.2018.811.0007

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegacia Municipal de Alta Floresta

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tiago Sales Araujo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dione Carmo Ramos - 

OAB:22885/0-MT, Gerson Luiz Severo - OAB:27.461/SC

 Processo nº3308-16.2018.811.0007Código 1685155ª 10.Ante ao exposto 

e, sem maiores delongas, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão 

preventiva bem como de concessão da liberdade provisória do acusado 

TIAGO SALES ARAÚJO, notadamente por persistir os mesmos fatos que 

embasaram originariamente o decreto cautelar, recomendando-os na 

prisão em que se encontra, cujos motivos já foram exaustivamente 

explanados nas decisões de fls. 16/18, 52/55 e 72/7711.CIÊNCIA ao 

Ministério Público e à Defesa.12.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.13.Às providências.Alta Floresta/MT, 29 de junho de 2018. 

Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de Direito, em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 166347 Nr: 2194-42.2018.811.0007

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jorge Ramos do Carmo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elen Daiane Magalhães de 

Oliveira - OAB:19520/O

 Processo nº2200-49.2018.811.0007Código 1663565ª VaraVistos 

etc..24.Por tais razões, a designação de audiência de instrução e 

julgamento é media que se impõe.25.Ante ao exposto, DESIGNO audiência 

de instrução e julgamento para o dia 26 de julho de 2018 às 14:00 

horas.26.INTIMEM-SE as testemunhas arroladas pelas partes para 

comparecerem na audiência designada, requisitando-as, se 

necessário.27.EXPEÇA-SE ofício com fito de requisitar o réu.28.CIÊNCIA 

ao Ministério Público e à Defesa.29.INTIMEM-SE.30.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.31.Às providências.Alta Floresta/MT, 29 de 

junho de 2018. Janaína Rebucci DezanettiJuíz de Direito, em Substituição 

Legal

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 150216 Nr: 1018-62.2017.811.0007
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 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jaqueline Schreiner Figueiredo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTÔNIO MÁRIO FIGUEIREDO 

NETO - OAB:45270/RS, FELIPE SCHREINER FIGUEIREDO - 

OAB:90.368/RS

 Processo n.º 1018-62.2017.811.0007

Código: 150216

 Vistos etc.

Primeiramente, INDEFIRO os pedidos formulados pela defesa e, não 

vislumbrando a ocorrência de qualquer das situações descritas no artigo 

397, do CPP, não entendo que seja caso de absolvição sumária.

Designo audiência de instrução de julgamento para o dia 26 de setembro 

de 2018, às 17h30min.

INTIMEM-SE o(s) acusado(s), a defesa, o Ministério Público e as 

testemunhas arroladas pelas partes para comparecerem na audiência 

designada.

Consigno que eventual proposta de suspensão condicional do processo, 

se cabível, será analisada na referida solenidade.

Alta Floresta/MT, 07 de maio de 2018.

Roger Augusto Bim Donega

Juiz de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61712 Nr: 1411-65.2009.811.0007

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Humberto Jose Moreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): HUMBERTO JOSE MOREIRA, Cpf: 

00382571223, Rg: 1.062.223, Filiação: Pedro Lucimar Moreira e Regina 

Henrique Moreira, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. INTIMAÇÃO DO RÉU ACERCA DA SENTENÇA DE 

PRONÚNCIA PROFERIDA NOS AUTOS, ABAIXO TRANSCRITA, BEM COMO 

INTIMÁ-LO SE DESEJA RECORRER DA REFERIDA SENTENÇA..

Sentença: Vistos etc.Trata-se de denúncia (fls. 5/7) em desfavor de 

Humberto José Moreira, devidamente qualificado nos autos, pela suposta 

prática do crime previsto no artigo 121, §2º, II, c/c art. 14, II, ambos do CP, 

perpetrado contra Weliton Carneiro Garcia, descrevendo o seguinte: “(...) 

No dia 04 de outubro de 2008, por volta das 19h35min, em frente ao 

estabelecimento comercial denominado 'Bar e Lanchonete LN-05', 

localizado na rua LN-05, bairro Bom Jesus, Setor Industrial, nesta cidade e 

comarca de Alta Floresta/MT, HUMBERTO JOSÉ MOREIRA, consciente e 

dolosamente, por motivo fútil, tentou matar Weliton Carneiro Garcia, 

utilizando-se de arma de fogo calibre 380, somente não conseguindo o 

seu intento por circunstâncias alheias a sua vontade.Apurou-se no 

incluso caderno que, na indigitada data o denunciado e a vítima estavam 

no estabelecimento comercial supra citado quando iniciaram uma 

contenda, motivada por um desentendimento ocorrido durante uma partida 

de sinuca.Consta, ainda, que minutos depois, o ofendido dirigiu-se a outro 

bar, existente nas proximidades, permanecendo sozinho no local. Nesse 

momento o implicado aproximou-se, conduzindo uma motocicleta e, imbuído 

de inequívoco 'animus necandi', efetuou vários disparos contra a vítima, 

alvejando-a na região torácica e infraclavicular.Ao arremate, colhe-se que 

a vítima foi socorrida e encaminhada ao Pronto Atendimento do Hospital 

Municipal de Alta Floresta/MT, onde recebeu tratamento médico de 

urgência, ficando paraplégico em decorrência das lesões sofridas 

(...)."Inquérito Policial e demais documentos inquisitoriais e relatório da 

autoridade policial (fls. 08/57). A denúncia foi oferecida às fls. 58 e 

recebida às fls. 60.O réu foi citado às fls. 80 verso, e apresentou 

resposta à acusação (fls. 84). Em seguida, após inúmeras tentativas para 

realização de audiência de instrução, com todas sendo infrutíferas, por 

motivos diversos (desde a não intimação das testemunhas e do réu em 

função de endereços errôneos, falta destas quando intimadas sem razões 

aparentes), e, ante as diligências inexitosas, a instrução fora encerrada 

sem a inquirição em juízo de nenhuma das testemunhas ou envolvidos no 

fato. Às fls. 200 fora noticiado o óbito do ofendido.Em sede de memoriais, 

o Ministério Público postulou a pronúncia do acusado (fls. 223/226).A 

Defesa, por sua vez, postulou pela impronúncia. Em caso de procedência 

da acusação postulou, ainda, a exclusão da qualificadora do motivo 

torpe.É o relatór io no essencia l .V ieram-me os autos 

conclusos.FUNDAMENTO E DECIDO.Os autos tramitaram regularmente, e 

não havendo preliminares ou questões pendentes, passo a analise do 

mérito da causa.Preambularmente, convém debruçar sobre o acervo 

probatório no propósito de averiguar a existência de provas suficientes 

acerca da autoria e da materialidade do crime supra mencionado.DA 

MATERIALIDADE.De início, comprovada a materialidade pelo exame de 

corpo de delito às fls. 29/32, juntamente com a colheita de depoimentos na 

fase inquisitiva.DA AUTORIA.Verifica-se nos autos a presença de 

elementos probatórios suficientes de autoria, bem como indícios 

suficientes e razoáveis de provável animus necandi, na ação do 

denunciado. Quanto à autoria e ao dolo de matar, estão indiciariamente 

comprovados pelo depoimento da vítima, que em fase inquisitorial, pois 

esta, alega categoricamente que fora o denunciado que efetuou os 

disparos contra sua pessoa, bem como, ficou evidenciado que, na data do 

acontecido, vítima e denunciado, entraram em discussão em determinado 

bar, no qual, ambos ingeriram bebidas alcoólicas.Analisando o depoimento 

da vítima no decorrer do inquérito, pode-se notar sua convicção perante o 

autor do fato, destarte, destaco o seguinte trecho:“(...) Que nisso o 

HUMBERTO empurrou o declarante e o declarante falou: 'não meempurram, 

porque senão vocês vão achar para cabeça' e nisso o HUMBERTO 

retrucou e disse: 'achar para cabeça o que? eu faço é matar!'; QUE, a 

discussão iniciou dentro do bar do GRANDE e depois 'sairam' para lado de 

fora do bar, ficaram na rua e acabaram entrando em vias de 'fatos', mas 

nisso o HUMBERTO ficou no bar e ligou para alguém; QUE, o declarante 

estava 'me' luta corporal com os colegas de HUMBERTO, mas olhando 

para HUMBERTO porque ele havia lhe ameaçado; QUE, o declarante 

conseguiu se livrar da turma do HUMBERTO e foi andando sozinho; QUE, o 

HUMBERTO veio ao encontro do declarante, só que nesta hora ele não 

estava no carro estrada, estava de moto, ele não tirou o capacete, mas 

mesmo assim o declarante conheceu o HUMBERTO; QUE, ele ficou de 

frente ao declarante e sacou uma arma, era uma pistola, o declarante 

tentou tomar a arma de HUMBERTO, mas não obteve êxito; QUE, o 

HUMBERTO disparou quatro tiros em direção ao declarante, sendo que, 

dois acertaram o declarante que com o impacto da bala, caiu pro lado de 

fora do bar; QUE, ele montou na moto e foi embora; (...)” - Grifei.Além 

disso, nos demais depoimentos da fase inquisitiva, evidente restou 

demonstrada a avença entre vítima e acusado, seguem trechos:Josué 

Bezerra da Silva: "(...) MARCELO e HUMBERTO entraram no bar e o 

HUMBERTO começou a jogar sinuca com o cara que o depoente não 

conhece e eles acabaram discutindo, mas não houve vias de fato, e o 

cara foi embora do bar e 'log' em seguida o HUMBERTO saiu também; QUE, 

que o depoente permaneceu mais um tempo no local e depois foi embora 

junto com o MARCELO e o MARCOS, mas o HUMBERTO não voltou mais; 

QUE, o depoente não tinha conhecimento do fato, no domingo quando 

correu a 'noticia' de que o HUMBERTO teria atirado em um cara, mas 

enquanto permaneceu no bar do GRANDE, nem os tiros ouviu e não tem 

'comentarios' sobre este caso; QUE, desde então o HUMBERTO está 

desaparecido; (...)” - Grifei.Além do mais, ainda em fase de inquérito, o réu 

em resposta as perguntas, afirmou que deverás houve discussão, no 

entanto, alegou que não teve envolvimento com o ocorrido e tampouco 

disparou com arma de fogo contra Weliton. Destarte, apesar da instrução 

processual restar prejudicada em decorrência das tentativas inexitosas de 

realizar a oitiva das testemunhas, do réu, e até mesmo do ofendido, que, 

inclusive em consulta ao Sistema Apolo, fora constatado seu óbito, sendo 

vítima de homicídio consumado (autos n° 35-34.2015.811.0007; código 

121127). A tese sustentada pela Defesa, de que há apenas informações 

colhidas na fase inquisitorial impossibilitam a pronúncia, deve ser 

afastada. Pois, ao contrário do alegado a decisão de pronúncia pode ser 

proferida com base em elementos colhidos na fase inquisitiva, por haver 

indícios suficientes de autoria delitiva, consoante entendimento 

jurisprudencial, in verbis:"RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - TENTATIVA 

DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO EM CONCURSO DE PESSOAS 

- PRETENDIDA A IMPRONÚNCIA - PROVAS COLHIDAS EXCLUSIVAMENTE 

NA FASE INQUISITORIAL - IMPOSSIBILIDADE - NORMA DO ART. 155 DO 

CPP NÃO SE APLICA À SENTENÇA DE PRONÚNCIA - MATERIALIDADE E 
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INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA - RECURSO DESPROVIDO. A 

pronúncia por encerrar a fase de formação de culpa, exige-se além da 

prova material do fato, indícios suficientes de autoria ou participação no 

evento criminoso, não se exigindo um juízo de certeza. (...). (STJ - REsp: 

1352854 RS 2012/0236685-1, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de 

Julgamento: 25/02/2014, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 

07/03/2014) (RSE 115019/2016, DES. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA 

CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 12/09/2017, Publicado no DJE 

15/09/2017)" - Grifei."RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO 

DUPLAMENTE QUALIFICADO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE 

USO PERMITIDO – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO 

VISANDO A DESPRONÚNCIA – AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES 

ACERCA DA AUTORIA DELITIVA – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – 

MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – DESNECESSIDADE 

DE PROVAS IRREFUTÁVEIS – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO 

PRO SOCIETATE – MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSO 

DESPROVIDO. Para a prolação da sentença de pronúncia, é imprescindível 

a existência dos requisitos previstos no art. 413 do Código de Processo 

Penal, fundados na comprovação da materialidade delitiva e em indícios de 

autoria, tendo em vista que o decisum retrata mero juízo de admissibilidade 

da condenação. Dessa forma, eventuais dúvidas quanto à autoria delitiva 

devem ser submetidas ao crivo do Conselho de Sentença, juiz natural da 

causa, a quem compete o julgamento do feito em decorrência da previsão 

constitucional consagrada no art. 5º, inciso XXXVIII, c, da Constituição 

Federal. Demais disso, é pacífico o entendimento de que a sentença de 

pronúncia pode ser embasada, tão somente, em dados colhidos na fase 

inquisitorial, sem que tal circunstância importe violação ao art. 155 do 

Código de Processo Penal, anotando-se, por importante, que, nessa senda 

é o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, in verbis: 

“Conquanto seja pacífica a orientação segundo a qual nenhuma 

condenação pode estar fundamentada exclusivamente em provas 

colhidas em sede inquisitorial, tal entendimento deve ser visto com 

reservas no que diz respeito à decisão de pronúncia. (...) Isso porque tal 

manifestação judicial não encerra qualquer proposição condenatória, 

apenas considerando admissível a acusação, remetendo o caso à 

apreciação do Tribunal do Júri, único competente para julgar os crimes 

dolosos contra a vida. (...)”. (STJ. HC n. 127.893/RS. Relator: Ministro 

Jorge Mussi. Órgão julgador: Quinta Turma. Data de julgamento: 

02/09/2010). (RSE 54134/2017, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA 

CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/07/2017, Publicado no DJE 

3 1 / 0 7 / 2 0 1 7 ) "  -  G r i f e i . N e s t e 

sentido:"PENALEPROCESSOPENAL.HABEASCORPUSSUBSTITUTIVODE 

RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. 

NULIDADE DO ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO EM 

S E N T I D O  E S T R I T O .  D E C I S Ã O  D E  P R O N Ú N C I A 

CONSUBSTANCIADAEXCLUSIVAMENTEEMELEMENTOS OBTIDOS POR 

INQUÉRITO POLICIAL.VIOLAÇÃODOPRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. NÃO 

OCORRÊNCIA. DELEGADODOCASO OUVIDO EM JUÍZO. POSSIBILIDADE. 

H A B E A S  C O R P U S  N Ã O  C O N H E C I D O .  ( . . . ) 

2.Nal inhadosprecedentesdestaCortee do Supremo Tr ibunal 

Federal,embora não seja possível sustentar uma condenação com base 

e m  p r o v a p r o d u z i d a e x c l u s i v a m e n t e n a f a s e i n q u i s i t o r i a l , n ã o 

ratificadaemjuízo,tal entendimento não se aplica à sentença de pronúncia. 

3.Adecisão que submete o acusado a julgamento perante o Tribunal 

doJúri,nãoexigeum juízo de certeza, mas tão somente que seja apontada a 

materialidade do delito e os indícios suficientes sobre a autoria. Ademais, 

no procedimento do júri, haverá a possibilidade de renovação da prova por 

ocasião do julgamento da causa pelos jurados. (...). (STJ/HC 314.454/SC, 

Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/02/2017, 

DJe 17/02/2017)" - Grifei."PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. 

IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DO RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. 

HOMICÍDIO QUALIFICADO. MATERIALIDADE PROVADA. INDÍCIOS DE 

AUTORIA AFERÍVEIS COM BASE EM ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO DO 

INQUÉRITO POLICIAL. PRONÚNCIA. POSSIBILIDADE. FALECIMENTO DA 

TESTEMUNHA NO CURSO DA AÇÃO PENAL. PROVA NÃO REPETÍVEL. 

CONSTRANGIMENTO ILEGAL AFASTADO. HABEAS CORPUS NÃO 

CONHECIDO. (...) 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, é 

admissível o uso do inquérito policial como parâmetro de aferição dos 

indícios de autoria imprescindíveis à pronúncia, sem que isto represente 

violação ou negativa de vigência ao art. 155 do CPP. Precedentes. 3. 

Ademais, no caso dos autos, o depoimento colhido na fase policial não 

pode ser repetido em juízo, diante do falecimento da testemunha no curso 

da ação penal, o que afasta o apontado constrangimento ilegal. 4. Habeas 

corpus não conhecido. (HC 360.574/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES 

DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/08/2016, DJe 

10/08/2016)".Outrossim, o precedente juntado pela Defesa se refere a um 

fato da existência de apenas uma única declaração, colhida no inquérito e 

não confirmada em juízo, sendo que em casos excepcionais, quando o 

depoente vier a falecer será admitido,conversão desta oitiva em prova, 

pois, torna-se prova não repetível nos moldes do artigo 155 do CPP."Art. 

155.O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova 

produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão 

exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, 

ressa lvadas as provas  caute la res ,  não  repet íve is  e 

antecipadas".Comprovada a materialidade, havendo, ainda, 

reconhecimento por parte da vítima, restam satisfeitos os requisitos do 

artigo 413 do Código de Processo Penal, e, a não inquirição do réu, por si 

só, não tem o escopo de afastar a pronúncia, de resto, o réu se furtou do 

direito de rebater os fatos, tendo em mente que, o mesmo fora citado e 

posteriormente intimado a participar dos atos processuais, no entanto, 

sem prévia justificativa não colocou-se a disposição da justiça para relatar 

os fatos em sua própria defesa.Conquanto, como nos autos, não existe 

nada contradizendo a fase inquisitorial faz-se necessário a pronúncia, 

porque os indícios são suficientes para tanto, ainda, este momento é de 

mera admissibilidade, e ao caso, cabe o julgamento realizado pelo 

Conselho de Sentença. Assim entendeu o TJDFT em Apelação Criminal 

0150910171283, em 03.05.2016:APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO 

CONTRA IMPRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO – MOTIVO TORPE E 

RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA - INDÍCIOS SUFICIENTES 

DE AUTORIA. I. A sentença de pronúncia concretiza juízo de 

admissibilidade da acusação, adstrito à existência de prova da 

materialidade do ilícito e indícios da autoria. (...).Havendo provas da 

existência do crime e indícios suficientes da autoria, o resultado jurídico é 

a pronúncia. Nesse sentido, STF, AI 742202 AgR / PE, 

d.j.:06/04/2010:EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. PROCESSO PENAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, 

INC. LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA COM BASE NO ARGUMENTO 

DE QUE OS REQUERIMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS 

APRESENTADOS PELO ORA AGRAVANTE NAS INSTÂNCIAS 

ANTERIORES, COM O INTUITO DE CORROBORAR SUA TESE DE LEGÍTIMA 

DEFESA NA FASE DA PRONÚNCIA, NÃO FORAM APRECIADOS. 

JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL NO SENTIDO DE QUE O 

ÓRGÃO JULGADOR NÃO É OBRIGADO A SE MANIFESTAR SOBRE 

TODAS AS QUESTÕES QUE LHE SÃO APRESENTADAS E QUE, PARA A 

PRONÚNCIA, BASTAM A PROVA DA MATERIALIDADE E OS INDÍCIOS DE 

AUTORIA, NOS TERMOS DO ART. 408 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. 

PRECEDENTES. (...) (AI 690.504-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJE 

23.5.2008) e "para a prolação da sentença de pronúncia, não se exige um 

acervo probatório capaz de subsidiar um juízo de certeza a respeito da 

autoria do crime. Exige-se prova da materialidade do delito, mas basta, nos 

termos do artigo 408 do Código de Processo Penal, que haja indícios de 

sua autoria" (RE 540.999, Rel. Min. Menezes Direito, DJE 20.6.2008). 3. 

Agravo regimental ao qual se nega provimento.Para análise do caso, é 

quanto basta, com vistas à prevenção de excesso de linguagem. Nesse 

sentido, STJ, AgRg no AREsp 370802 / SC, d.j. 22.20.13:"AGRAVO 

REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL 

PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCESSO DE LINGUAGEM NÃO 

EVIDENCIADO. FUNDAMENTAÇÃO NECESSÁRIA. ARTS. 93, IX, DA CF E 

413 DO CPP. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1.Árdua é a tarefa do 

julgador ao motivar a sentença de pronúncia, pois, se excede na 

fundamentação, pode influir no convencimento dos jurados. Se, em 

contrapartida, às vezes primando por uma atuação mais cautelosa, deixa 

de apontar na decisão o lastro probatório mínimo que ensejou suas razões 

de convencimento, incide em nulidade, não por excesso de linguagem, 

como ocorre na primeira hipótese, mas por ausência de motivação, ante a 

inobservância do que preceitua o art. 93, IX, da Constituição Federal. 

(...)".Nesse sentido, STJ, RHC 39765 / AL, d.j. 19/09/2013: "RECURSO 

ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIME DE 

HOMICÍDIO TENTADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE 

EXCESSO DE LINGUAGEM. INEXISTÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO NOS 

TERMOS DOS ARTS. 413 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL E 93, IX, DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. O Magistrado 

Singular, na sentença de pronúncia, limitou-se a demonstrar, de forma 

comedida, a materialidade do crime e os indícios de autoria da conduta 
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delitiva para submeter o ora Paciente a julgamento pelo Tribunal do Júri, 

sem incorrer no vício do excesso de linguagem. 2. A prolação de sentença 

de pronúncia exige a explicitação suficiente dos fundamentos que levaram 

o magistrado a assim decidir, evitando-se futura arguição de nulidade por 

violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal. 3. Recurso desprovido".Da 

qualificadoraQuanto à qualificadora do § 2º, IIdo artigo 121, CP, esta deve 

ser mantida, uma vez que inexiste extremo erro para extirpá-la.Em relação 

à qualificadora do motivo fútil (art.121, § 2º, II, CP), nas declarações 

inquisitoriais, a discussão surgiu em uma aposta:"O interrogado respondeu 

que o WELITON convidou o interrogado para uma partida de sinuca e 

estava apostando um carro, sendo que se o interrogado perdesse 

entregaria um veículo strada e o WELITON entregaria uma caminhoneta e 

antes de começarem a partida valendo os carros, chegou um outro rapaz 

e disse que no WELITON não poderia apostar a caminhoneta porque o 

carro não lhe pertencia e iniciou uma confusão e o WELITON empurrou o 

interrogado e entraram em vias de fatos." (fl. 20) Grifei.Como se sabe, a 

exclusão de qualificadora na fase de pronúncia é circunstância 

excepcionalíssima, admissível apenas quando manifestamente 

improcedentes, já que compete ao juízo natural da causa (Conselho de 

Sentença) apreciar sua procedência ou não no caso concreto. Neste 

sentido:"PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E CONSUMADO. 

PRONÚNCIA. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. 

AGRAVO DESPROVIDO. - É firme a jurisprudência desta Corte no sentido 

de que apenas excepcionalmente se admite a exclusão das qualificadoras 

da sentença de pronúncia, quando manifestamente improcedentes, uma 

vez que compete ao Tribunal do Júri a análise plena dos fatos da causa. 

Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 335046 PR 

2013/0142302-0,  Relator :  Min is t ra  MARILZA MAYNARD 

(DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/SE), Data de Julgamento: 

24/10/2013,T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/11/2013)".Ex 

positis, DECIDO:1) Nos termos do art. 413 do CPP, PRONUNCIO o 

denunciado Humberto José Moreira, como incurso na imputação do art. 

121, § 2°, II, c/c artigo 14, II, ambos do CP;2) Operada a preclusão, vistas 

às partes para fins do art. 422 doCPP.3) Intimem-se. Cumpra-se. Tibério de 

Lucena Batista. Juiz Substituto."

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, RAFAELA AQUINO 

ANTUNES MACIEL NAZÁRIO, digitei.

Alta Floresta, 26 de junho de 2018

Lucilene Tizo Petri Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

6ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 1137 Nr: 159-47.1997.811.0007

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DMdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SdO-E, CAdO, MFdO, SdOJ

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

de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernanda Samira Payão 

Franco - OAB:239.437, Leocássia Medeiros de Souto - 

OAB:114.219-D, Marcos Campos Dias Payão - OAB:96.057-SP

 Vistos.

CUMPRA-SE a Escrivania conforme determinado às fls. 155/157, 

intimando-se a inventariante.

CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 134305 Nr: 7467-07.2015.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Debora Claudino Chorro da Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hospital Santa Rita

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lourdes Volpe Navarro - 

OAB:MT - 6279-A, Lucilei Volpe - OAB:3240/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pedro Ovelar - OAB:6270-MT

 Vistos.

Tendo em vista o teor da certidão de fl. 246, NOMEIO, em substituição, a 

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

médica na parte autora, independentemente de compromisso, com base no 

artigo 468, II do Novo Código de Processo Civil.

Cumpra-se nos termos da decisão de fl. 219.

Intimem-se.

Às providências.

Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 108968 Nr: 4426-03.2013.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marina Maria de Lima Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo C. Laskoski & Cia Ltda

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

OAB:16889-B, Erica Cristiane Iocca - OAB:MT/16.958-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 Assim, tendo em vista que a parte autora passou a residir em outro 

endereço sem informar ao Juízo, e ainda, a presunção de validade de sua 

intimação para dar o devido andamento no feito no antigo endereço, resta 

caracterizado o abandono da causa, razão que impõe a extinção do feito. 

Em consequência, com fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente feito SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO. ISENTO de custas e despesas processuais. P.R.I.C. Transitado 

em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 60550 Nr: 107-31.2009.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Moisés Prado dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Salathiel Ferreira de Sá Neto, Sueli Maria Dib 

Ferreira Sá

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rosangela Pendloski - 

OAB:3256/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JEAN CARLO 

STAVARENGO, para devolução dos autos nº 107-31.2009.811.0007, 

Protocolo 60550, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 41990 Nr: 2210-16.2006.811.0007

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sandra Fraga

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jairo Pedro Clasen

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

de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT, Lucineide Parreira Fraga - 

OAB:20.315-O / MT, Rosangela Pendloski - OAB:3256/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT, Laércio Salles - 

OAB:4194-B/MT, Lucineide Parreira Fraga - OAB:20.315-O / MT

 Vistos.

Trata-se de Execução de Título Judicial proposta por SANDRA FRAGA em 

face de JAIRO PEDRO CLASEN.

Entre um ato e outro, determinou-se a intimação pessoal da Parte Autora 

para, no prazo de 05 (cinco) dias constituir advogado nos autos, sob pena 

de extinção do feito.

Conforme certidão de fl. 141, devidamente intimada, a parte exequente não 

constituiu advogado nos autos.

Após, vieram-me os autos conclusos para sentença.

É BREVE O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO.

 DECIDO.
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Compulsando os autos, verifico que houve a inércia da parte Autora em 

praticar os atos que lhe incumbiam, por prazo superior a 30 (trinta) dias.

Com efeito, houve a intimação pessoal da parte Autora, para, no prazo de 

05 (cinco) dias constituir advogado nos autos, sob pena de extinção (fl. 

138 e 139/139v.)

Todavia, a parte Autora quedou-se inerte no atendimento de seu dever 

processual, em flagrante abandono da causa.

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

termos do artigo 485, inciso III do Novo Código de Processo Civil.

Revogo o benefício da gratuidade da justiça conferido à fl. 12, tendo em 

vista a manifestação da Defensoria Pública de Alta Floresta, por quanto 

esta não preencher os requisitos de hipossuficiente.

 Sendo assim, condeno da parte Autora ao pagamento das custas 

processuais, bem como honorários advocatícios sucumbenciais.

Intime-se.

Certificado o transito em julgado, ao arquivo, com as baixas pertinentes.

 Cumpra- se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 110954 Nr: 6554-93.2013.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jaqueline de Souza Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alcena Nilson Rodrigues - Me, Edson Dantas 

Rodrigues, Botelho Pimentel e Carvalho Ltda, Jorge Américo Tavares 

Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Isabella Tarsitano Armoa 

Belucio Gaetano - OAB:23.686/MT, Luis Augusto Cuissi - 

OAB:14430-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daruich Hammoud - 

OAB:8101-B, Gerson Luiz Severo - OAB:27.461/SC, Jussianney 

Vieira Vasconcelos - OAB:11.287/MT, Raissa Carolina de Oliveira 

Teles - OAB:23.016, Vitor Rondon Borges de Campos - 

OAB:13.142/MT

 Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador dos 

requeridos Botelho Pimentel e Carvalho Ltda e Jorge Américo Tavares 

Carvalho (Patrono(a): Jussianney Vieira Vasconcelos), para apresentar 

nos autos as suas alegações finais, no prazo de 15 (quinze) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 53318 Nr: 5281-89.2007.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Construcidade Material Para Construção Ltda, 

Nelson Fumio Hirota, Rogerio Massahiro Masasi, Fabio Barbosa

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

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Valnir Texeira - 

OAB:3624/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ELSON CRISTÓVÃO 

ROCHA, para devolução dos autos nº 5281-89.2007.811.0007, Protocolo 

53318, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 100534 Nr: 2088-90.2012.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RRPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HAdOC

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

Araújo da Silva - OAB:8341-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edmilson Donizete Botéquio 

- OAB:10.494-MT, Laudemar Pereira da Silva Junior - OAB:MT/9415, 

Leonardo Fonseca Casagrande de Araújo - OAB:25.140-ES

 Nos termos da Legislação vigente e artigo 788 da CNGC/MT, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do 

requerente para manifestação nos presentes autos acerca da certidão 

negativa de fls. 157, bem como para indicar o atual endereço do requerido, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Nada mais havendo encerro o presente.

Citação

Citação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000482-97.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

L. P. D. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

S. D. S. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

L. J. D. S. (TESTEMUNHA)

R. C. (TESTEMUNHA)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA SEXTA VARA CÍVEL AV. ARIOSTO DA RIVA, 1.987 - CENTRO 

- TELEFONE: (66) 3512:3600 EDITAL DE CITAÇÃO - AÇÃO DE GUARDA 

PRAZO: 30 (TRINTA) DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM. JUIZ 

ANTÔNIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI NÚMERO DO PROCESSO: 

1000482-97.2018.8.11.0007 VALOR DA CAUSA: R$ 954,00 ESPÉCIE: 

GUARDA PARTE AUTORA: LUANA PEREIRA DA SILVA, brasileira, 

convivente, do lar, portadora do RG: 312310-0 SSP/MT, CPF: 

088.362.571-78, nascida em 30/01/1998, residente e domiciliada no 

Assentamento São Pedro, nº 455, município de Paranaíta/MT, telefone para 

contato: (66) 99653-6198. ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: 

Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso - Núcleo Alta Floresta. 

PARTE REQUERIDA: SILVANA DOS SANTOS, CPF: 029.019.721-01, 

brasileira, filha de Valdomiro Gaspar dos Santos e Maria das Graças dos 

Santos, data de nascimento: 29/06/1987, estado civil desconhecido, 

profissão ignorada, residente e domiciliada em local incerto e não sabido. 

ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FINALIDADE:CITAÇÃO DA 

REQUERIDA acima qualificada, atualmente em lugar incerto e não sabido, 

dos termos da ação que lhe é proposta, consoante consta da petição 

inicial a seguir resumida, para, no prazo de 15 dias, contados do término 

do prazo deste edital, apresentar resposta, caso queira, sob pena de 

serem considerados como verdadeiros os fatos afirmados na petição 

inicial. RESUMO DA INICIAL: "LUANA PEREIRA DA SILVA, por intermédio 

da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, vem, ingressar com a 

presente AÇÃO DE GUARDA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA em 

face de SILVANA DOS SANTOS, CPF: 029.019.721-01, brasileira, filha de 

Valdomiro Gaspar dos Santos e Maria das Graças dos Santos, data de 

nascimento: 29/06/1987, estado civil desconhecido, profissão ignorada, 

documentos pessoais desconhecidos, residente e domiciliada em local 

incerto e não sabido, nos termos que passa a expor. DA GRATUIDADE DA 

JUSTIÇA - Inicialmente, afirma a autora ser juridicamente necessitada, não 

possuindo condições de arcar com as custas judiciais e honorários 

advocatícios, sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família, fazendo 

jus ao exercício do direito fundamental à gratuidade de justiça, insculpido 

no art. 5º, LXXIV, da C.R.F.B., e ainda, em conformidade com o art. 98 do 

CPC, indicando a Defensoria Pública para o patrocínio da causa. DOS 

FATOS - Cuida-se de pedido de guarda judicial da pequena R. dos S., 

nascida em 30/01/2014, filha de Silvana dos Santos, ora ré, e cuja 

paternidade é ignorada, como prova a certidão de nascimento. Logo após 

o nascimento da filha, Silvana a entregou aos cuidados do avô Valdomiro 

Gaspar dos Santos, tomando rumo ignorado. Todavia, o avô materno não 

possuía e ainda não possui condições para criar a pequena, uma vez que, 

sozinho e contando com poucos recursos financeiros, já exercia cuidados 

sobre outros netos. Neste contexto, surge a autora. Luana convive 

maritalmente com José Aparecido Casturino, sem possuírem filhos. Por 

sua vez, o avô da criança é antigo conhecido do casal, sabedor da boa 

conduta dos mesmos, havendo confiança mútua entre as partes. Além 

disso, sempre foi desejo de Luana ser mãe. Diante deste cenário, 

Valdomiro optou por entregar a criança à Luana. Assim, há 03 (três) anos, 

ou seja, desde os 09 (nove) meses de idade da criança, é Luana quem 

exerce os cuidados (em todos os aspectos) em face da menor, sendo que 

a infante reconhece a autora e seu companheiro como se pais fossem. A 

ré, como dito, tomou rumo ignorado e jamais intentou qualquer contato com 

a filha ou mesmo para saber notícias a respeito da mesma. Por esta razão, 

a autora pretende por esta via a obtenção da guarda judicial da criança. 
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Explica que o motivo para a propositura da demanda neste momento se 

deve ao fato de que a autora buscou matricular a infante em escola de 

ensino básico, mas foi obstada por não possuir nenhum documento que 

comprove a relação havida entre autora e a menor. DOS PEDIDOS - Diante 

do exposto, requer: a) Os benefícios da Justiça Gratuita, pois o autor não 

possui condições de arcar com o pagamento das custas processuais e 

dos honorários advocatícios, sem prejuízo do sustento próprio e/ou de sua 

família, consoante declaração de hipossuficiência em anexo; b) A citação 

por edital da ré, nos moldes do artigo 256, inciso II, CPC/15, tendo em vista 

o seu paradeiro incerto e não sabido; c) A realização de estudo 

psicossocial do caso; d) Seja concedida a tutela de urgência para deferir 

a guarda provisória da menor R. dos S. em favor da autora; e) A oitiva do 

nobre representante do Ministério Público; f) Ao final, a procedência do 

pedido inicial para deferir a guarda definitiva da menor R. dos S. à autora 

Luana Pereira da Silva e, uma vez cumpridas as formalidades legais, seja 

expedido o competente termo; g) Protesta por todos os meios de prova 

admitidas em Direito, notadamente pelos documentos que ora junta, pelo 

depoimento pessoal da ré sob pena de confessa, e a oitiva das 

testemunhas arroladas." DECISÃO: “Vistos. Diante das explanações e 

documentos apresentados nos autos, em caráter excepcional, DEFIRO a 

citação por edital da Requerida. Havendo o decurso do prazo para 

apresentação de resposta pela requerida citada via edital sem sua 

manifestação, desde já nomeio, como curador especial, o douto Defensor 

Público com atribuições perante a Sexta Vara desta Comarca, nos moldes 

determinados pelo inciso II, do artigo 72, do NCPC, devendo este ser 

intimado pessoalmente para se manifestar no feito. Com a manifestação do 

curador especial, dê-se vista dos autos à parte autora para manifestar, 

em 15 (quinze) dias e, após, ao Ministério Público Estadual. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.” E, para que chegue ao conhecimento de 

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

presente Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma 

da Lei. Eu, Marcia Cristina Murawski, digitei. Alta Floresta, 29 de junho de 

2018. Assinado Digitalmente Marise Ivete Wottrich Bocardi Gestora de 

Secretaria

Comarca de Barra do Garças

Diretoria do Forúm

Portaria

PORTARIA nº 20/2018

O Doutor DOUGLAS BERNARDES ROMÃO, Juiz de Direito Diretor do Foro 

desta Comarca de Barra do Garças, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais, etc...

CONSIDERANDO a Portaria nº 17/2018/DF, de 14.5.2018, que estabeleceu 

a Escala de Plantão do Júri desta Comarca para os meses de maio e junho 

do corrente ano;

CONSIDERANDO que o Oficial de Justiça Waldecy Francisco da Silva 

escalado para o plantão do Júri do dia 26.6.2018, se encontra de Licença 

Paternidade;

RESOLVE:

Art. 1º - ALTERAR EM PARTE, a Portaria nº 17/2018/DF, de 14.5.2018, no 

que tange ao Plantão do Júri dos Oficiais de Justiça desta Comarca, no dia 

abaixo especificado:

26.6.2018 DUZELINA BENTO DA CRUZ

07h30min-MT SANDRO BATISTA PITALUGA

Publique-se, intime-se e cumpra-se.

Barra do Garças, 25 de junho de 2018.

DOUGLAS BERNARDES ROMÃO

JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO

PORTARIA nº 21/2018 - ESTABELECER a seguinte escala de Plantão a ser 

obedecida pelos Oficiais de Justiça no mês de JULHO do corrente ano, 

que servirão indistintamente a qualquer das Varas, ficando na escala 

reserva os plantonistas do dia seguinte:

* A Portaria nº 21/2018 completa, encontra-se no Caderno de Anexos do 

Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

Edital

EDITAL nº 4/2018/DF - Torna público o RESULTADO do I Processo Seletivo 

para Recrutamento dos Interessados no Serviço Voluntário de Agente 

Comunitário de Justiça e Cidadania (JUSTIÇA COMUNITÁRIA) – da 

Comarca de Barra do Garças, MT., da entrevista realizada no dia 21 de 

junho de 2018, em conformidade ao Edital nº 6/2018/JC/PRES, de 25 de 

janeiro de 2018, disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico – MT, Edição 

nº 10.189, de 30.1.2018 e publicado na data de 31.1.2018, e retificado em 

parte pelo Edital nº 25/2018/JC/PRES, de 27 de março de 2018, 

disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico – MT, Edição nº 10.227, de 

2.4.2018 e publicado na data de 3.4.2018.

* O Edital n° 4/2018/DF completo, encontra-se no Caderno de Anexos do 

Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

Intimação

AUTOS nº 6279-80.2018.811.0004 – Id. 278383

PEDIDO DE CONCESSÃO DE 3 MESES DE LICENÇA-PRÊMIO

 REQUERENTE: JOSÉ RILDO COELHO MACHADO

REQUERIDO: ESTE JUÍZO

Cuida-se de pedido de concessão de 3 (três) meses de licença-prêmio 

formulado por JOSÉ RILDO COELHO MACHADO, Matrícula nº 2903, efetiva 

no cargo de Oficial de Justiça desta Comarca de Barra do Garças, 

referente ao quinquênio de 3.3.2013 a 3.3.2018.

As informações prestadas pela Central de Administração desta Comarca 

registram que o servidor prestou serviços neste Poder sob o regime da 

C.L.T., no período de 3.3.1988 a 5.1.1992.

As informações prestadas pela Central de Administração desta Comarca 

registram que o servidor foi nomeado, em caráter efetivo, para o cargo de 

Oficial de Justiça, através do Ato nº 185/1991/CM, de 28.11.1991, tomou 

posse no dia 6.1.1992, tornando-se estável em 6.1.1994.

A Central de Administração também informa que o servidor não infringiu as 

disposições do artigo 110 da Lei Complementar nº 4, de 15.10.1990, 

durante o período de 3.3.2013 a 3.3.2018.

É o relatório.

Fundamento e decido.

O artigo 1º da Lei nº 8.816, de 15.1.2008, no que se refere ao benefício da 

licença-prêmio por assiduidade, assim prevê:

"Art. 1º. Os membros e servidores do Poder Judiciário do Estado de Mato 

Grosso farão jus ao gozo de licença-prêmio por assiduidade, após cada 

quinquênio ininterrupto de efetivo exercício."

A pretensão do servidor merece acolhimento, uma vez que o pedido está 

em consonância com o preceito normativo.

Diante do exposto, DEFIRO o presente pedido de concessão de 3 (três) 

meses de licença-prêmio do servidor JOSÉ RILDO COELHO MACHADO, 

Matrícula nº 2903, Oficial de Justiça desta Comarca, relativa ao quinquênio 

de 3.3.2013 a 3.3.2018, a ser usufruída de acordo com a conveniência do 

serviço público.

Encaminhe-se cópia da presente decisão ao Departamento de Recursos 

Humanos do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, para 

as providências necessárias.

Intime-se. Publique-se.

Após, arquive-se.

Barra do Garças, 27 de junho de 2018.

DOUGLAS BERNARDES ROMÃO

JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO

AUTOS nº 5988-80.2018.811.0004 – Id. 277878

PEDIDO DE CONCESSÃO DE 3 MESES DE LICENÇA-PRÊMIO

 REQUERENTE: SIRLENE APARECIDA SILVA

REQUERIDO: ESTE JUÍZO

Cuida-se de pedido de concessão de 3 (três) meses de licença-prêmio 

formulado por SIRLENE APARECIDA SILVA, Matrícula nº 2883, efetiva no 

cargo de Oficial de Justiça desta Comarca de Barra do Garças, referente 

ao quinquênio de 24.2.2013 a 24.2.2018.

As informações prestadas pela Central de Administração desta Comarca 

registram que a servidora prestou serviços neste Poder sob o regime da 

C.L.T., no período de 24.2.1988 a 27.9.1992.

As informações prestadas pela Central de Administração desta Comarca 

registram que a servidora foi nomeada, em caráter efetivo, para o cargo 

de Oficial de Justiça, através do Ato nº 101/1992/CM, de 15.7.1992, tomou 

posse no dia 28.9.1992, tornando-se estável em 28.9.1994.

A Central de Administração também informa que a servidora não infringiu 

as disposições do artigo 110 da Lei Complementar nº 4, de 15.10.1990, 

durante o período de 24.2.2013 a 24.2.2018.
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É o relatório.

Fundamento e decido.

O artigo 1º da Lei nº 8.816, de 15.1.2008, no que se refere ao benefício da 

licença-prêmio por assiduidade, assim prevê:

"art. 1º. Os membros e servidores do Poder Judiciário do Estado de Mato 

Grosso farão jus ao gozo de licença-prêmio por assiduidade, após cada 

quinquênio ininterrupto de efetivo exercício."

A pretensão da servidora merece acolhimento, uma vez que o pedido está 

em consonância com o preceito normativo.

Diante do exposto, DEFIRO o presente pedido de concessão de 3 (três) 

meses de licença-prêmio do servidor SIRLENE APARECIDA SILVA, 

Matrícula nº 2883, Oficial de Justiça desta Comarca, relativa ao quinquênio 

de 24.2.2013 a 24.2.2018, a ser usufruída de acordo com a conveniência 

do serviço público.

Encaminhe-se cópia da presente decisão ao Departamento de Recursos 

Humanos do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, para 

as providências necessárias.

Intime-se. Publique-se.

Após, arquive-se.

Barra do Garças, 27 de junho de 2018.

DOUGLAS BERNARDES ROMÃO

JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 74246 Nr: 7309-39.2007.811.0004

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis de Barra do 

Garças

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juízo de Direito Diretor do Foro de Barra do 

Garças

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) DANILO VARJÃO ALVES, para devolução dos 

autos nº 7309-39.2007.811.0004, Protocolo 74246, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis 

(Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 75029 Nr: 8033-43.2007.811.0004

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: Juízo de Direito Diretor do Foro de Barra do Garças

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis de 

Barra do Garças

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) DANILO VARJÃO ALVES, para devolução dos 

autos nº 8033-43.2007.811.0004, Protocolo 75029, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis 

(Provimento 38/2015/CGJ).

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 184992 Nr: 6280-07.2014.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Olivino do Espirito Santo Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILZETE GOMES MORAIS DE 

ABREU - OAB:15984, Lais Daiane Magalhães Peres - OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Chagas Corrêa da 

Silva - OAB:MT 8184-A

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

1.Com o advento do Código de Processo Civil de 2015, cabe agora ao 

Tribunal de Justiça fazer o juízo de admissibilidade do recurso de apelação 

(tempus regit actum). 2.Assim, INTIME-SE a parte apelada/autora para 

apresentar contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do 

§1º, art. 1.010, CPC/2015. 3.Havendo questões preliminares arguidas em 

contrarrazões, INTIME-SE a parte apelante para, querendo, manifestar-se 

em 15 (quinze) dias a respeito delas, §§ 1º e 2º, art. 1.009, CPC/2015. 

4.Após, ENCAMINHEM-SE os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 216881 Nr: 980-93.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos Alberto Vilela Ribeiro, Helio José de Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Durval Ribeiro de Gouveia Junior - 

CONDOMÍNIO, Durval Ribeiro de Gouveia Júnior, Inaudi Gomes Villela 

Gouveia, Helio José de Moraes, Marco Antonio Villela Gouveia, Maria 

Elisabeth Villela Gouveia, Carlos Alberto Vilela Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diego Amaral Silva - 

OAB:123442/MG, Fernando Alves Viali - OAB:MG/47.344, Francisco 

Alves Viali Sobrinho - OAB:MG/ 104.677

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Amaral Silva - 

OAB:123442/MG, Durval Ribeiro de Gouveia Júnior - OAB:MT 12.664, 

Fernando Alves Viali - OAB:MG/47.344, Francisco Alves Viali 

Sobrinho - OAB:MG/ 104.677, Peônia Gouveia Vasconcelos - 

OAB:15823

 Vistos.

1.Da sentença extintiva do processo sem resolução do mérito com 

fundamento na estipulação de cláusula compromissória, fls.484/485, o 

reconvinte, senhor Hélio José de Moraes, interpôs embargos de 

declaração, argumentando que a extinção do feito principal não impede o 

exame da reconvenção e postula pelo seu processamento, fls.486/488.

2.O reconvindo foi intimado, porém não se manifestou. Na sequência, os 

autos vieram-me conclusos.

3.É RELATÓRIO. DECIDO.

4.É mister o provimento dos embargos, visto que realmente não houve a 

análise da reconvenção, em que pese o art.343, §2º, CPC/2015 seja 

taxativo no sentido de que a extinção da ação não impede o 

processamento do pedido reconvencional.

5.Por outro lado, não obstante a reconvenção deva, em tese, ser 

processada, é certo que a sua admissão é condicionada a um 

pressuposto processual específico, qual seja, deve ter conexão com o 

pleito principal (art.343, caput, CPC/2015 e REsp 999.649/AC, Rel. Ministro 

RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 

11/10/2016).

6.E no caso, ao menos em uma análise sumária, não se verifica a conexão 

entre a pretensão autoral e o pleito reconvencional, já que se fundam em 

relações contratuais distintas.

7.Nesses termos, DOU PROVIMENTO aos embargos de declaração, 

passando-se ao processamento da reconvenção e, com fundamento nos 

arts.9º e 10 do CPC/2015, INTIME-SE o reconvinte para se manifestar 

quanto à possibilidade de sua extinção, por ausência do pressuposto 

processual da conexão, no prazo de 10 (dez) dias.

8.Decorrido o prazo estipulado, conclusos. Intimem-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 268212 Nr: 18186-86.2017.811.0004

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALbV, PBO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RNVdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Tendo em vista que a carta precatória para intimação do requerente 

sequer foi destribuida no juízo deprecado, e a consequente ausência do 

mesmo na sessão de conciliação, REDESIGNO a audiência de 

Mediação/conciliação para o dia 18 DE SETEMBRO DE 2018, às 13h30min 
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(Horário de Mato Grosso).

2. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 230205 Nr: 9223-26.2016.811.0004

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elka da Silva Aguiar Santos, Mac Walebe Ramos Dias

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lazaro Humberto Pinto de 

Farias - OAB:19888/0, Maria Madalena da Assunção - OAB:MT 3.971, 

paulo renato ribeiro - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1.INTIME-SE o patrono subscrevente da petição de fls.60/61 para juntar 

nos autos cópia de mandato outorgado por MAC WALEBE RAMOS DIAS, 

no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de indeferimento do pleito.

2.Decorrido o prazo sem manifestação, ARQUIVEM-SE os autos, 

procedendo-se às baixas e anotações necessárias.

3.Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 199128 Nr: 3194-91.2015.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jorge José do Nascimento

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Apoena Camerino de Azevedo 

- OAB:MT 13314-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Flavia Almeida Moura Di 

Latella - OAB:OAB/MG 109730

 Vistos.

1.Preclusa a produção de prova pericial em decorrência da ausência de 

manifestação das partes, fl.103, item 6, e fl.122, verifico que o feito não 

carece de instrução probatória, sendo matéria de direito e de fato, já 

existindo provas suficientes nos autos, estando o processo pronto para 

ser julgado, nos termos do que dispõe o artigo 355, I, do CPC.

2.INTIMEM-SE as partes do teor desta decisão, em atenção ao princípio da 

lealdade processual, com prazo de 05 dias. Após, voltem-me conclusos 

para sentença.

3.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 275445 Nr: 4391-76.2018.811.0004

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivaldo Neris de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tabocas Participações Empreendimentos S/A, 

Matrinchã Transmissora de Energia TP Norteste S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberta Lourenço Silva - 

OAB:20.409

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. CITEM-SE os Requeridos, no endereço declinado na inicial, e 

INTIMEM-SE-OS para audiência de conciliação/mediação que DESIGNO 

PARA O DIA 28 de AGOSTO de 2018, às 13h00min (HORÁRIO DE MATO 

GROSSO).

2. Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados, oportunidade em que será buscada a composição entre as 

partes. A ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a 

aplicação de multa, nos termos do § § 8º e 9º, ambos do art. 334, do 

CPC/2015.

 3. Não havendo a composição ou não comparecendo qualquer das 

partes, a partir da data da audiência terá início automático o prazo de 15 

(quinze) dias para o adimplemento (art. 335, I c/c art. 701, ambos do 

CPC/2015) ou oposição de Embargos (art. 702, CPC/2015).

4. No mandado deverá constar que, em sendo cumprido, o devedor ficará 

isento de custas e honorários advocatícios (art. 701, § 1º, CPC/2015). 

Conste, ainda, que não sendo pago o débito e se não forem oferecidos 

embargos no prazo legal, constituir-se-á de pleno direito o título executivo 

judicial (art. 701, §2º, CPC/2015).

5. DEFIRO a gratuidade da justiça, nos termos do art. 99, §3º, CPC/2015.

6. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 175925 Nr: 9779-33.2013.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Yolanda Corrêa da Rocha

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cleri Aparecida Mendes de 

Oliveira Rezende - OAB:MT 14.719, Lourival Moreira da Mata - 

OAB:MT 2.367

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13431-A/MT

 Vistos.

1.INTIMEM-SE as partes para requererem o que entender cabível, no prazo 

de 10 (dez) dias, no que tange à extinção do cumprimento de sentença 

com fundamento no pagamento (art.924, II, CPC/2015).

2.Decorrido o prazo estipulado, conclusos. Intimem-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 154141 Nr: 5679-06.2011.811.0004

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Julia de Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Onair Oliveira de Moraes, Orlando Gabriel de 

Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nadi Terezinha Martini - 

OAB:3306/MT, Tânia de Fátima Fante Cruz - OAB:MT 3.378

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANO FREITAS FARIA - 

OAB:11979-A/MT, Roldrigo Queiroz de Oliveira - OAB:MT 13.284-O

 Vistos.

1.DEFIRO o pedido de fl.215 e FIXO o prazo de 10 (dez) dias para 

resposta pelo INDEA-MT.

2.Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 175389 Nr: 9080-42.2013.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleuza Marina dos Santos Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jairo Gehm - OAB:16.063

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andréa Carolina Coelho 

Magrini - OAB:MT 9.579 - B, DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO - 

OAB:OAB/MT 4275, Tânia de Fátima Fante Cruz - OAB:MT 3.378

 Vistos.

1.A fim de resolver o quantum debeatur e levando em consideração as 

planilhas divergentes entre as partes, DETERMINO a realização dos 

cálculos pelo Contador Judicial.

2.Com os cálculos nos autos, INTIMEM-SE a partes para se manifestarem, 

no prazo de 10 (dez) dias, requerendo o que entenderem cabível.

3.Decorido o prazo estipulado, conclusos. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 15295 Nr: 385-90.1999.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vale do Araguaia Veículos e Peças Ltda
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÁUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS - OAB:4263/MT, Patricia Capeleiro - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rubens Bortoli Junior - 

OAB:5.620-MT

 Vistos.

1.DEFIRO o pedido de baixa via RENAJUD formulado pelo exequente.

2.Quanto ao pedido de penhora do imóvel matriculado sob o n.27.115, 

INDEFIRO de plano, visto que não pertence a pessoa jurídica executada, e 

sim ao seu sócio, fls.363/366, e, no caso, não houve desconsideração da 

personalidade jurídica ou reconhecimento de fraude à execução.

3.No que tange ao bem matriculado sob o número 27.115, DETERMINO a 

juntada de cópia da matrícula, no prazo de 05 (cinco) dias.

4.Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 219795 Nr: 2696-58.2016.811.0004

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Caiado Freires

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Moisés da Silva Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Miriam Rodrigues de Souza - 

OAB:38902/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Rodrigues de Souza - 

OAB:MT 5.876

 Vistos.

1.Tratando-se a impenhorabilidade de questão prejudicial, SUSPENDO O 

PROCESSO até decisão sobre a penhora nos autos de CÓD.22428.

2.Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 22428 Nr: 86-45.2001.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Moisés da Silva Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nicanor Freires dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Rodrigues de Souza - 

OAB:MT 5.876

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sueli Vieira de Souza - 

OAB:116521/MG, WILSON MASSAIUKI SIO JUNIOR - OAB:MT 9.661-A

 Vistos.

1.O módulo fiscal do município de Cocalinho-MT é de 80 hectares 

(http://www.incra.gov.br/sites/default/files/uploads/estrutura-fundiaria/reg

ularizacao-fundiaria/indices-cadastrais/indices_basicos_2013_por_munici

pio.pdf). A pequena propriedade impenhorável é de 4 módulos fiscais 

(art.4º, Lei 8.629/93). A área penhorada têm 415 hectares, fls.548/550, de 

modo que, se contabilizado o todo, ultrapassa em 85 hectares aquilo que 

se tem por pequena propriedade.

2.Ocorre que no auto de penhora consta que 60% do imóvel não é 

aproveitável (formada por reserva legal e serras). E nesse contexto, o 

Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “para classificar a propriedade 

como pequena, média ou grande propriedade rural, o número de módulos 

fiscais deverá ser obtido dividindo-se a área aproveitável do imóvel pelo 

módulo fiscal do Município, levando em consideração, para tanto, somente 

a área aproveitável, e não a área do imóvel. Incidência do Estatuto da 

Terra (Lei n. 4.504/64, art. 50, § 3º, com a redação da Lei n.6.746, de 

1979).” (REsp 1161624/GO, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 15/06/2010, DJe 22/06/2010)

3.Dito isso, DETERMINO ao executado que comprove a fração do bem que 

constitui reserva legal ou área inutilizável, no prazo de 10 (dez) dias.

4.Manifestando o executado, INTIME-SE o exequente para se manifestar, 

também em 10 (dez) dias.

 5.Após, conclusos para decisão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 242109 Nr: 779-67.2017.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CGML, AMB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1.Tendo em vista petição de fl. 29, que informa homologação de acordo, 

INTIME-SE o executado no endereço informado às fls.23/24, para se 

manifestar sobre sua anuência, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre pena 

de concordância tácita.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 176524 Nr: 10517-21.2013.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastião Barbosa de Queiroz, Delzuita Ferreira da 

Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. L. Esteves Imobiliária, Gustavo Mendonça 

Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônio João Ferreira Iglesias 

- OAB:MT 3.166-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilmar Moura de Souza - 

OAB:MT 19048, João Rodrigues de Souza - OAB:MT 5.876, Kassyo 

Rezende Barcelos - OAB:MT 15.260

 VISTOS.

1. Compulsando os autos denota-se que a representação processual do 

Requerido GUSTAVO MENDONÇA GONÇALVES às fls. 165/166, não 

restou totalmente regularizada, uma vez que a contestação de fls. 93/101 

foi apresentada por patrono diverso, cuja procuração "ad judicia" de fls. 

88, concedia poderes para representá-lo em outra causa (ação de 

exoneração de alimentos).

2. Desta feita, CHAMO O FEITO À ORDEM e DETERMINO a INTIMAÇÃO do 

Requerido GUSTAVO MENDONÇA GONÇALVES, na pessoa do advogado 

constituído às fls. 165/166, para que regularize a representação 

processual, apresentando a procuração e/ou o respectivo 

substabelecimento, sob pena de se tornar sem efeito a contestação de fls. 

93/101 apresentada por advogado sem poderes para tanto.

3. Decorrido o prazo voltem-me concluso para ulterior deliberação e 

análise do pedido de produção de provas.

4. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se, com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 173200 Nr: 6366-12.2013.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aclécio Berlindo de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Donivaldo Lima da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arthur Arantes Bilego - 

OAB:23.624, Renata Beatriz Bilego - OAB:MT 17.060, Rudinei 

Adriano Spanholi - OAB:MT 18.030, Vanessa Cristina Moreira - 

OAB:MT 16.365

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FATIMA SUELY RAMALHO 

DOS S CORBELINO - OAB:5037

 Vistos.

1.Considerando que as partes são capazes e estão devidamente 

representadas nos autos, HOMOLOGO O ACORDO CELEBRADO às 

fls.212/213 para que produza seus efeitos legais, e, via de consequência, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do 

art. 487, III, b, CPC/2015.

2.Custas e honorários conforme acordado.

3. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 223586 Nr: 5008-07.2016.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Laura Alves de Souza
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Elias Alves de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônio Alves de Sousa Filho - 

OAB:MT 6.293-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. INTIME-SE o inventariante para juntar aos autos a GIA - ITCMD, no prazo 

de 15 (quinze) dias, conforme requerido à fl. 80. Após DÊ-SE vistas à 

Procuradoria do Estado, também no prazo de 15 (quinze) dias.

2. INDEFIRO o pedido do Estado de pesquisa de patrimônio do espólio, 

visto que muito genérico, sem um mínimo de especificação de indícios de 

atos de fraude aptos pra justificar o acolhimento da mediada.

3. CITE-SE o herdeiro EDUARDO no endereço indicado à fl. 81, nos termos 

da decisão de fl. 13.

4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 186541 Nr: 7488-26.2014.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KGDRM, LDdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RRM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Milton Antônio Martini 

Fernandes- Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Indyara Winter Cavalcante - 

OAB:MT 16.713, Leonardo André da Mata - OAB:MT 9.126

 VISTOS.

1. ACOLHO o parecer ministerial de fls. 67/69.

 2. REMETAM-SE os autos ao Contador Judicial para a atualização do 

débito.

3. Em seguida, EXPEÇA-SE Certidão da Dívida e após, REMETA-A ao 

Cartório de Protesto de Barra do Garças/MT, para as providências 

cabíveis e posterior comunicação nos autos, acerca do cumprimento da 

ordem, nos termos do art. 528, §1º, CPC/2015.

 4. DETERMINO a inclusão do nome do executado, RAFAEL RODRIGUES 

MOURA, nos órgãos restritivos de crédito SPC e SERASA.

 5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 94722 Nr: 8495-29.2009.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Márcia Pereira de Paula Dutra

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Araguaiana - MT, Isis 

Joana Rodrigues Cardozo, Valdivino Barbosa Peres

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luceny Rodrigues Severino de 

Lima - OAB:GO 13.988

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno de Moraes Dumbra - 

OAB:214256/SP, Rodrigo Xavier Guimarães - OAB:MT 15.338

 5.Diante do exposto, NOMEIO como perita médica, em substituição, a Dra. 

TASSIANE HORVATICH – CRM -9237/MT, podendo ser encontrada na Rua 

Pires de Campos, nº. 755, 1º andar, centro, nesta cidade de Barra do 

Garças/MT, fone: (66) 3401-4811 e (66) 99626-6633.6.Considerando a 

inexistência de tabela específica no Conselho Federal de Medicina e 

Associação Médica Brasileira, nos termos do art. 3º do Provimento 

68/2008, e os valores ofertados pela Demandante às fls. 371, FIXO os 

honorários médicos periciais em R$ 900,00 (novecentos 

reais).7.INTIME-SE a parte Autora para que deposite o valor dos 

honorários periciais, no prazo de 05 (cinco) dias.8.Poderá haver o 

adiantamento de despesas iniciais do perito, no valor de R$ 450,00 

(quatrocentos e cinqüenta reais), caso demonstre, comprovadamente, a 

necessidade de tal adiantamento para a satisfação das despesas 

decorrentes do encargo recebido, nos termos do art. 7º, da Resolução nº. 

127/2011 do Conselho Nacional de Justiça.9.INTIMEM-SE as partes, para 

apresentação de quesitos e, eventual, indicação de assistentes técnicos, 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de preclusão. Saliento, entretanto, 

que a parte Autora apresentou quesitos às fls. 294/295 e 339/341 e a 

Requerida ISIS às fls. 296.10.INTIME-SE pessoalmente a médica da 

nomeação, independentemente de compromisso legal, nos termos do art. 

422, do CPC, bem como, para realizar a perícia e apresentar laudo em 30 

(trinta) dias, contados da juntada da intimação, informando ao juízo a data 

agendada para o ato com antecedência mínima de 15 (quinze) dias. 

Conste no mandado as advertências dos arts. 4º e 5º do Provimento nº 

68/08 CGJ-MT.11.Apresentado o laudo pericial, sem necessidade de 

conclusão dos autos, DÊ-SE VISTA às partes para que se manifestem e 

requeiram o que entenderem cabível, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de concordância tácita, EXPEDINDO-SE, em seguida, a certidão e/ou 

o competente Alvará em favor da perita médica (parágrafo único, art. 3º, 

Provimento 68/08 CGJ-MT).12.Expeça-se o necessário. Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 175403 Nr: 9093-41.2013.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Rio Tibagi Companhia Securitizadora de Créditos 

Financeiros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edvon Soares da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Karine Fagundes Garcia Duarte 

Alves Pinto - OAB:MT 6.294-B, Ronaldo Batista Alves Pinto - 

OAB:MT 7.556

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Considerando que as partes são capazes e estão devidamente 

representadas nos autos, HOMOLOGO O ACORDO CELEBRADO à fl. 117, 

para que produza seus efeitos legais, e, via de consequência, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, 

III, b, CPC/2015.

2.Ficam dispensadas as partes do pagamento das custas processuais 

remanescentes, com fulcro no artigo 90, § 3º do CPC/15. Sem honorários 

advocatícios, uma vez que não foi formada a relação processual.

3. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 271538 Nr: 1985-82.2018.811.0004

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comércio de Produtos Farmacêutico, 

Perfumaria e Variedades Eireli - ME, Celia Vieira da Silva Moura

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Crivania da Silva Cunha 

Teixeira - OAB:OAB/MT23006/O

 VISTOS.

1. Tendo em vista que não houve arguição de preliminares, DOU O FEITO 

POR SANEADO.

2. INTIMEM-SE as pates para especificarem as provas que pretendem 

produzir, no prazo de 15 (quinze) dias.

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

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 172436 Nr: 5401-34.2013.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Imobiliária Pontaleste Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pontal do Araguaia - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adolfo Arini - OAB:6727 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciana Neves e Silva - 

OAB:12.662, Wmarley Lopes Franco - OAB:MT 3.353

 Vistos.

1.CERTIFIQUE-SE quanto à manifestação do município acerca da decisão 

de fls.218/221. Em negativo, INTIME-SE-O.

2.DEFIRO o pedido de fl.230, fixando o prazo de 05 dias, já que a petição 

foi protocolada em 2017, já tendo decorrido lapso temporal suficiente.

3.Decorrido prazo de manifestação, conclusos.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 177691 Nr: 12450-29.2013.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Imobiliária Pontaleste Ltda, Maria do Carmo Santos 

Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pontal do Araguaia - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adolfo Arini - OAB:6727 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciana Neves e Silva - 

OAB:12.662

 13.Diante do exposto, REJEITO todos os pedidos de reconhecimento de 

invalidade de atos processuais formulados pela parte requerente, bem 

como CONVALIDO os praticados pelo juízo da 1ª Vara Cível, inclusive os 

de cunho decisório.14.Com fundamento no art.370, CPC/2015, CONVERTO 

o julgamento em diligência e DETERMINO a realização de auto de 

constatação pelo Oficial de Justiça, a fim de aferir se no local em tese 

desapropriado (fl.207) existe algum tipo de construção realizada pelo 

município de Pontal de Araguaia-MT, em especial de uma creche. FIXO o 

prazo de 10 (dez) dias.15.Juntado o laudo, INTIMEM-SE as partes para 

manifestarem-se, também em 10 (dez) dias.16.Decorrido o prazo, 

conclusos para sentença.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 177615 Nr: 12448-59.2013.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Imobiliária Pontaleste Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pontal do Araguaia - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adolfo Arini - OAB:6727 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciana Neves e Silva - 

OAB:12.662, Wmarley Lopes Franco - OAB:MT 3.353

 Vistos.

1. Com fundamento no art.370, CPC/2015, CONVERTO o julgamento em 

diligência e DETERMINO a realização de auto de constatação pelo Oficial 

de Justiça, a fim de aferir se no local em tese desapropriado (fl.134) existe 

algum tipo de construção realizada pelo município de Pontal de 

Araguaia-MT, em especial de uma escola, denominada "Escola São 

Miguel". FIXO o prazo de 10 (dez) dias.

2. Juntado o laudo, INTIMEM-SE as partes para manifestarem-se, também 

em 10 (dez) dias.

3. Decorrido o prazo, conclusos para sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 168462 Nr: 96-69.2013.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Anelita Souza Soares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jairo Gehm - OAB:16.063

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 17.Diante disso, INTIME-SE o executado para no prazo de 30 (Trinta) dias 

proceda a implementação dos acréscimos legais de 29% (Vinte e nove por 

cento) ao salário da autora, conforme estabelece a Lei Complementar nº 

091/2005 c/c Lei nº3.607/2015, sob pena de multa diária no valor de 

R$500,00 (Quinhentos reais).18.Ademais, INTIME-SE a parte autora para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, aportar ao feito demonstrativo do débito 

relativo ao valor das verbas retroativas devidas pelo executado, 

observando os termos do art. 534, I a VI, do CPC/2015.19.Após, voltem-me 

conclusos para análise.20.INTIMEM-SE as partes desta 

decisão.21.Publique-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 207621 Nr: 8090-80.2015.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eva de Oliveira Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano de Azevedo Araújo - 

OAB:MT 13.179-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Geral do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 Certifico e dou fé que o recurso de apelação interposto pelo requerido às 

fls. 122/142, é tempestivo e isento de preparo, uma vez que se trata de 

fazenda pública. Outrossim, nos termos da CNGC, impulsiono os 

presentes autos para intimar o requerente, via DJE, para que, querendo, 

apresente contrarrazões ao recurso de apelação interposto.

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 53606 Nr: 3206-57.2005.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Rosa Taveira de Oliveira, Cicera Luiza 

Taveira de Oliveira, Reila Maria de Oliveira, Lásaro Jordiney de Oliveira

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Moacir Jesus Barboza - 

OAB:MT 10.753-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LILIANE CAMPANELLI OHARA 

- OAB:1378646

 26.Isso posto, INDEFIRO o pedido de fls. 288/289.27. EXPEÇA-SE 

PRECATÓRIO REQUISITÓRIO do montante devido às fls. 279 quanto ao 

benefício previdenciário em favor do Espólio exequente, via sistema SGP, 

conforme previsão legal emanada pelo artigo 100, § 4º CF/88. Com relação 

ao valor dos honorários, REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR, tendo em 

vista que se enquadra dentro dos limites elencados na lei na legislação 

vigente.27.INTIMEM-SE as partes do teor desta decisão. 28.Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 199558 Nr: 3419-14.2015.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Helena Tavares Valadão

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jairo Gehm - OAB:16.063

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andréa Carolina Coelho 

Magrini - OAB:MT 9.579 - B, Onildo Beltrão Lopes - OAB:MT 2.770, 

Sylvia Maria de Assis Cavalcante - OAB:MT 5771, Tânia de Fátima 

Fante Cruz - OAB:MT 3.378

 11.Assim, verifico que a pretensão da autora posta às fls. 277/278 

merece acolhimento.12.Isto posto, forte no artigo 536 c/c 592 do Código de 

Processo Civil, DETERMINO a intimação pessoal da executada na pessoa 

de seu representante legal, para que no prazo de 30 (trinta) dias proceda 

à implementação das progressões funcionais da requerente, na forma 

estipulada pela sentença (206/213), retificada parcialmente pelo acórdão 

(259/266), já transitado em julgado, observando os acréscimos legais de 

59% (Cinquenta e nove por cento) ao salário da autora, conforme 

estabelece a Lei Complementar nº 091/2005, sob pena de incorrer em 

multa diária no valor de R$ 500,00.13.Ademais, INTIME-SE a parte autora 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, aportar ao feito demonstrativo do 

débito relativo ao valor das verbas retroativas devidas pelo executado, 

observando os termos do art. 534, I a VI, do CPC/2015.14.Após, voltem-me 

conclusos para análise.15.INTIMEM-SE as partes desta decisão.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 195270 Nr: 673-76.2015.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Damião do Nascimento Neto, Micheli Oliveira Alher

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT, Paulo 

Roberto Ribeiro Fernandes, Giselle Menezes de Sousa Andrade, Frederico 

de Oliveira Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renato de Almeida Orro 

Ribeiro - OAB:MT 11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Vatutin Loureiro 
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Junior - OAB:MT 3.876, Karla Adriana Schaerfer da Silva - OAB:MT 

14.313, Procurador do Município de Barra do Garças - OAB:000/MT, 

Walter George Ramalho de Lima - OAB:18.256/MT

 b)ACOLHO a preliminar de ilegitimidade passiva da parte Paulo Roberto 

Ribeiro Fernandes, e por consequência, JULGO EXTINTO o processo sem 

resolução do mérito, referente ao requerido, com fundamento no art. 485, 

VI, CPC/2015. c)REFUTO as preliminares vergastadas de ilegitimidade 

passiva da parte Frederico de Oliveira Lima e de Giselle Menezes de 

Sousa Andrade.25.Não havendo vícios processuais a serem sanados de 

ofício, DOU O FEITO POR SANEADO.26.INTIMEM-SE as partes para 

especificarem as provas que pretendem produzir, no prazo de 15 (quinze) 

dias.27.Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 179751 Nr: 1717-67.2014.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alessandra Aparecida Marçal Franco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jairo Gehm - OAB:16.063

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Necy Araújo Lustosa Vieira - 

OAB:MT 7.491-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR DO 

MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS, para devolução dos autos nº 

1717-67.2014.811.0004, Protocolo 179751, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 271195 Nr: 1726-87.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucilene Maria de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jonas Garcia da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Júnior César Coelho da Silva - 

OAB:MT 19.199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JÚNIOR CÉSAR 

COELHO DA SILVA, para devolução dos autos nº 1726-87.2018.811.0004, 

Protocolo 271195, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 261668 Nr: 14035-77.2017.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucilene Maria de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jonas Garcia da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Júnior César Coelho da Silva - 

OAB:MT 19.199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Domingos Savio de Souza - 

OAB:MT 18.722

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JÚNIOR CÉSAR 

COELHO DA SILVA, para devolução dos autos nº 

14035-77.2017.811.0004, Protocolo 261668, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 278443 Nr: 6306-63.2018.811.0004

 AÇÃO: Carta de ordem->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daniela Massitelli Vinhais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR DO 

MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS, para devolução dos autos nº 

6306-63.2018.811.0004, Protocolo 278443, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 264034 Nr: 15529-74.2017.811.0004

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Junio Tiotonio Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucilene Maria de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHARLES ANDRE SANTOS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Júnior César Coelho da Silva 

- OAB:MT 19.199

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JÚNIOR CÉSAR 

COELHO DA SILVA, para devolução dos autos nº 

15529-74.2017.811.0004, Protocolo 264034, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 197439 Nr: 2172-95.2015.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gradual Motos e Peças Ltda, Elismar Machado 

Fernandes, Lazaro Adilson Marques, Elicimar Machado Fernandes 

Hashimoto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) IZADORA LOPES 

NOGUEIRA REIS, para devolução dos autos nº 2172-95.2015.811.0004, 

Protocolo 197439, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 96590 Nr: 1545-67.2010.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Thiago Chaves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luceia Fatima Ribeiro Leite - 

OAB:OAB/MT-8972B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR DO 

MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS, para devolução dos autos nº 

1545-67.2010.811.0004, Protocolo 96590, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 67370 Nr: 903-02.2007.811.0004

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

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

 PARTE AUTORA: José Airton Aguiar de Castro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ DA CUNHA - OAB:12111/MT, 

Paulo Sillas Lacerda - OAB:MT 4454-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO HOMEM DE MELO - 

OAB:6613-B/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

903-02.2007.811.0004, Protocolo 67370, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 218857 Nr: 2096-37.2016.811.0004

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marivaldo Lopes Leandro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cerenge Engenharia e Construções Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra Kelly Chaves 

Sbrissa - OAB:8.963
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mayr Duarte de Lucena 

Ribeiro Magalhães - OAB:MT 12.843

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ALESSANDRA 

KELLY CHAVES SBRISSA, para devolução dos autos nº 

2096-37.2016.811.0004, Protocolo 218857, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 261529 Nr: 13942-17.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicoob Araguaia - Cooperativa de Economia e Crédito 

Mútuo dos Lojistas, do Vestuário e Confecções de Barra do Garças

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Zelmir João Pasquali

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Jara Bigio - OAB:MT 

20194

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) RAFAEL JARA 

BIGIO, para devolução dos autos nº 13942-17.2017.811.0004, Protocolo 

261529, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 170293 Nr: 2620-39.2013.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fernando Saldanha Farias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Irineu Pirani, Jonir de Oliveira Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Saldanha Farias - 

OAB:MT-15.512

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAMIANE SHADAY GUNTHER 

DE CAMPOS - OAB:19.628/E, Fernando Saldanha Farias - 

OAB:MT-15.512, Vanessa Cristina Moreira - OAB:MT 16.365

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) FERNANDO 

SALDANHA FARIAS, para devo lução dos autos nº 

2620-39.2013.811.0004, Protocolo 170293, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 245081 Nr: 2835-73.2017.811.0004

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juraci Alves de Queiroz, Nilza Aparecida dos Reis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Divair Laureano Marques

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eurípedes Ferreira Martins 

Junior - OAB:MT/20393

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) EURÍPEDES 

FERREIRA MARTINS JUNIOR, para devolução dos autos nº 

2835-73.2017.811.0004, Protocolo 245081, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 102981 Nr: 7985-79.2010.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Euripa Pereira

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

Barra do Garças - OAB:000/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) TÂNIA DE FÁTIMA 

FANTE CRUZ, para devolução dos autos nº 7985-79.2010.811.0004, 

Protocolo 102981, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 86437 Nr: 479-86.2009.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMTEMPO ROUPAS FEITAS LTDA, Ângela 

Maria Costa da Paz, Alberto Dias de Morais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - OAB:02

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

479-86.2009.811.0004, Protocolo 86437, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 238614 Nr: 15226-94.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cerenge Engenharia e Construções Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marivaldo Lopes Leandro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mayr Duarte de Lucena Ribeiro 

Magalhães - OAB:MT 12.843

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandra Kelly Chaves 

Sbrissa - OAB:8.963

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ALESSANDRA 

KELLY CHAVES SBRISSA, para devolução dos autos nº 

15226-94.2016.811.0004, Protocolo 238614, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 236328 Nr: 13665-35.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ilma Carvalho da Costa

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Luisa Alves da Costa - 

OAB:73986/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR DO 

INSS, para devolução dos autos nº 13665-35.2016.811.0004, Protocolo 

236328, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 237606 Nr: 14543-57.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Raides Aires da Costa Galvão

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Robisson Galvão de Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amanda Silva Souza - 

OAB:23131/0, Paulo Mayruna Siqueira Belém - OAB:MT 15.672

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO ALVES ZANARDO - 

OAB:12770, Lucas Bernardino - OAB:12.027

 Impulsiono os presentes autos para intimar o exequente, via DJE, para 

que, no prazo de 15 dias, querendo, se manifeste acerca da exceção de 

preexecutividade apresentado pelo executado às 78/83.

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 200039 Nr: 3783-83.2015.811.0004

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geverson Oliveira Dias Ferreira, José Marinho da Costa 

Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jussara Maria Fonseca S. Lira - 
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OAB:MT-16.656

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de filiação legítima c/c 

pedido de liberação de alvará movida por Geverson Oliveira Dias e José 

Marinho da Costa Ferreira, todos qualificados nos autos.

2. Sentenciada a ação, com resolução do mérito às fls. 53/54, foi 

declarada a nulidade parcial da certidão de nascimento do autor Geverson 

Oliveira e deferido o pedido de expedição de alvará para levantamento do 

valor depositado na conta poupança mencionada às fls. 54.

3. Às fls. 56, manifesta a parte autora pela liberação do alvará em nome 

da patrona constituída nos autos.

4. Certidão de trânsito em julgado às fls. 57.

5. Mandado de averbação expedido para efetuar as anotações 

necessárias junto ao Registro de Nascimento de Geverson Oliveira Dias 

Ferreira.

6. É O RELATÓRIO. DECIDO.

7. Ao compulsar os autos, verifico que a procuração ad judicia conferida 

pelo autor às fls. 10 consta como patrono o Sr. Dr. Pablo Carvalho de 

Freitas, sendo expressa quanto a possibilidade de “dar e receber 

quitação, inclusive por meio de alvará judiciais”.

8. Às fls. 32, verifico que o patrono constituído substabeleceu, sem 

reserva, os poderes recebidos da parte autora para a Sra. Dra. Jussara 

Maria Fonseca S. Lira, subscritora da petição de fls. 56.

9. Assim, ao considerar que todos os poderes foram transferidos a 

advogada mencionada no item anterior, entendo cabível o pleito na forma 

manejada às fls. 56.

10. Desta forma, DEFIRO o pedido contido na peça de fls. 56 e, por 

conseguinte, DETERMINO a expedição de alvará no nome da subscritora 

Dra. Jussara Maria Fonseca S. Lira com o fito de levantar os valores 

depositados na conta poupança descrita na decisão de fls. 54, item 16.

11. Após, ARQUIVEM-SE os autos.

12. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 267151 Nr: 17443-76.2017.811.0004

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Araguaiana - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdomiro Cardoso Bispo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Xavier Guimarães - 

OAB:MT 15.338

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)13.Desse modo, não tendo o devedor apontado fundamentação capaz 

de obstar o cumprimento de sentença, REJEITO LIMINARMENTE a presente 

impugnação ao cumprimento de sentença, com fundamento no art. 535, 

§2º c/c art. 525, §4º, ambos do CPC/2015.14.Sem custas e honorários, já 

que incabíveis na espécie .15.DETERMINO sejam entranhados todos os 

documentos constantes destes autos e esta decisão aos autos apensos, 

CÓD.90466 (Nº 4339-95.2009.811.0004), substituindo-os pelas 

respectivas cópias.16.Após, ARQUIVEM-SE estes os autos, 

procedendo-se às baixas e anotações necessárias.

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 175906 Nr: 9758-57.2013.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geraldo Martins do Carmo, Elisa Augusta Machado 

Martins, Gilberto Romanato, Eliana Moreira da Silva Romanato

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A, Gilberto Romanato, 

Eliana Moreira da Silva Romanato, Geraldo Martins do Carmo, Elisa 

Augusta Machado Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aridaque Luís Neto - OAB:MT 

3.252, Ercules Matos e Silva - OAB:159169, João Di Lorenze 

Victorino dos Santos Ronqui - OAB:125.406/SP, Luiz Carlos Estácio 

de Paula - OAB:84.493-SP, Munir El Arra de Paula - OAB:328.787/SP, 

Ricardo Vendramine Caetano - OAB:SP 156.921, Rosinea di 

Lorenze Victorino Ronqui - OAB:171.192/SP, Vlamir Bernardes da 

Silva - OAB:283.467-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERICO EUGÊNIO DA SILVA 

GAZZINEO - OAB:272393, Aroldo Joaquim Camillo Filho - OAB:SP 

119.016, Eduardo Arruda Alvim - OAB:118.685-SP, Jorge Ibanes de 

Mendonça Neto - OAB:136.506, José Manuel de Arruda Alvim Netto 

- OAB:12.363-SP, Maria Cristina Carvalho de Jesus - 

OAB:167891-OAB/SP, Raimundo Helder Pinheiro Júnior - 

OAB:OAB/RJ72198

 PROCESSO 9758-57.2013.811.0004 – CÓDIGO 175906

Vistos.

Trata-se de ação declaratória de nulidade de ato jurídico proposta por 

Geraldo Martins do Carmo e Elisa Augusta Machado Martins em face do 

Banco Bradesco S/A, Gilberto Romanato e Eliana Moreira da Silva 

Romanato, a qual visa a anulação dos gravames de alienação fiduciária 

por afronta a Lei nº 9.514/97; alternativamente, a declaração de nulidade 

de todos os gravames apontados na matrícula do imóvel após a 

contratação; a declaração de eficácia, validade e vigência do 

Compromisso de Compra e Venda firmado entre os requerentes e 

requeridos, reconhecendo a suspensão das obrigações de pagamento 

das parcelas ainda em aberto ante a inadimplência dos requeridos e até 

que estes promovam o cumprimento de suas obrigações; entre outros, 

subsidiariamente, de fls. 45.

Em contestação, o Banco réu sustenta, em sede preliminar, a ilegitimidade 

ad causam dos autores, sua ilegitimidade passiva, a impossibilidade 

jurídica do pedido, bem como a incompatibilidade de pedidos. No mérito, em 

suma, requer a improcedência da ação ante a abrangência irrestrita da Lei 

nº 9.514/97; a célula de crédito bancário admite a figura do aval; os 

contratos bancários atendem os pressupostos normativos da mencionada 

lei; o imóvel já estava gravado com alienação fiduciária; o compromisso de 

compra e venda é nulo de pleno direito; a rescisão do compromisso pelos 

corréus e inadimplemento mútuo.

Os requeridos Gilberto Romanato e Eliana Moreira da Silva Romanato, em 

contestação, sustentam a preliminar de inépcia da inicial e ausência de 

pressupostos da ação. No mérito, requer a improcedência da ação e o 

reconhecimento da validade das alienações fiduciárias como a rescisão 

contratual. Ademais, apresentam reconvenção às fls.759/ss.

Oportunizada às partes a produção de outras provas, os autores 

requereram o depoimento pessoal dos réus, a oitiva de testemunhas e 

provas documentais. Os réus, entretanto, dispensaram a produção de 

outras provas.

É o suficiente relatório.

De início, passa-se a análise das preliminares arguidas pelos corréus.

ILEGITIMIDADE ATIVA

 Quanto à ilegitimidade ativa ad causam, nota-se que o pedido dos autores 

não é de anulação do seu próprio contrato firmado com os segundos réus, 

mas sim de outro contrato do qual não fez parte com pacto adjeto de 

alienação fiduciária.

Com efeito, para propor ou contestar ação, necessita-se ter interesse e 

legitimidade, sendo que ninguém poderá pleitear direito alheio em nome 

próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico, o que não é 

hipótese dos autos.

Da simples análise da exordial, portanto, acolhe-se a ilegitimidade arguida, 

pois se tratam os autores de terceiros adquirentes de imóvel com gravame 

de alienação fiduciária, inexistindo, para tanto, qualquer participação 

destes na celebração de negócio jurídico realizado entre os corréus.

Por decorrência lógica do acolhimento de ilegitimidade ativa ad causam 

com relação ao pedido de anulação de contrato do qual não fez parte, com 

pacto adjeto de alienação fiduciária, julgo-o sem resolução do mérito, com 

amparo no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.

ILEGITIMIDADE PASSIVA

 No tocante à preliminar de ilegitimidade passiva do Banco do Bradesco, 

salienta-se que, reconhecida a ilegitimidade ativa dos autores quanto ao 

pedido de anulação de contrato de que não são partes, resta-se a 

pretensão de manter válido o compromisso de compra e venda do imóvel 

rural e demais de ordem subsidiária.

Diante destas pretensões, tem-se reconhecida a ilegitimidade passiva do 

Banco réu. Isso porque este é pessoa alheia daqueles que celebraram o 

instrumento particular de compromisso de compra e venda do respectivo 

imóvel, sendo somente interessados e legítimos os autores e os réus 

Gilberto Romanato e Eliana Moreira da Silva Romanato.

Portanto, torna-se necessário o acolhimento da ilegitimidade passiva 
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arguida, uma vez que o Banco réu se trata de terceiro não participante da 

celebração do negócio jurídico de compromisso de compra e venda do 

imóvel, devendo ser excluído do polo passivo da demanda.

IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO E INCOMPATIBILIDADE ENTRE 

PEDIDOS

Ainda que o interessado e legítimo postule em juízo tutela absurda (ilícito 

ou impossível), porém a causa de pedir é clara, coesa, objetiva, e o pedido 

é certo e determinado, preenchendo todos os requisitos para o 

prosseguimento da ação, o processo seguirá até o seu julgamento, em 

que será resolvido o mérito, pois a possibilidade jurídica do pedido não 

mais é mera condição da ação, mas passou a integrar o mérito.

Deste modo, afasta-se a preliminar de impossibilidade jurídica do pedido, 

tendo em vista que é matéria que diz respeito ao mérito.

Quanto à alegação de incompatibilidade dos pedidos, ou seja, quando um 

pedido for contrário ou antagônico ao outro, de forma que o atendimento 

de um implique necessariamente na negativa de outro, a petição será 

inepta. Entretanto, não impede que os pedidos, nesse caso, sejam 

formulados em caráter subsidiário, como é o caso dos autos.

Portanto, de igual forma, afasta-se a preliminar de incompatibilidade dos 

pedidos, uma vez que os pedidos incompatíveis são de ordem subsidiária.

Passa-se a análise das preliminares arguidas pelos réus Gilberto 

Romanato e Eliana Moreira da Silva Romanato.

INÉPCIA DA INICIAL

Observa-se que a ação está apta a provocar a jurisdição, pois a petição 

inicial contém pedido e causa de pedir, os quais não se encontram 

obscuros, e são determinados. Além disso, a narração dos fatos decorre 

logicamente a conclusão.

Deste modo, a exordial é inteligível, sendo possível a avaliação segura das 

pretensões deduzidas na inicial, o que se afasta a alegação de sua 

inépcia.

Considerando que não houve arguição de outras preliminares, dou o feito 

por saneado.

 Tendo em vista a insuficiência de aparato jurídico que permita, de plano, 

julgamento antecipado de mérito, e buscando ofertar às partes a 

oportunidade de manifestações, produção e apresentação de provas, 

esclarecimentos e demais alegações pertinentes, DESIGNO audiência de 

instrução e julgamento para o dia 23 de agosto de 2018, às 14h00min 

(MT).

Diante da necessidade de se determinar, com vistas à discussão 

probatória no procedimento instrutório, o ponto controvertido da demanda, 

FIXO a controvérsia quanto ao cumprimento das obrigações contratuais 

exigidas à parte ré, quais sejam: a efetiva entrega aos autores da 

documentação disposta na Cláusula III do contrato, bem como a confecção 

do contrato de arrendamento rural estipulado no item 1.1.3 da Cláusula I.

 INTIME as partes para comparecerem ao ato designado, na data e horário 

acima especificados, advertindo-as da oportunidade em apresentar 

alguma questão de mérito ainda não discutida, bem como produzir as 

provas que julgarem necessárias.

Cumpra-se.

Barra do Garças-MT, 12 de junho de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 222649 Nr: 4445-13.2016.811.0004

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Angelica Zacari Cordeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Zacari, Banco da Amazonia s/a

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dennis Machado da Silveira - 

OAB:MT 5.752

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alberto de Aquino - 

OAB:2678/MT, Marcelo Augusto Borges - OAB:MT 6.189

 PROCESSO Nº 4445-13.2016.811.0004 – CÓDIGO Nº 222649

Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA proposto por MARIA ANGELICA 

ZACARI CORDEIRO em face de BANCO DA AMAZÔNIA S/A.

INTIME-SE a parte executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar o 

valor da dívida devida, sob pena de aplicação de multa de 10% (dez por 

cento) e incidência de honorários advocatícios, também no percentual de 

10% (dez por cento), sobre o valor da execução, conforme § 1º, do artigo 

523, do Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo sem pagamento voluntário, EXPEÇA-SE mandado de 

PENHORA de bem indicado pela parte exequente, se indicados, ou de 

tantos bens quanto bastem para satisfação do crédito buscado, 

procedendo-se à AVALIAÇÃO, lavrando-se o respectivo auto e 

intimando-se imediatamente os executados, conforme § 3º, do art. 523, do 

Código de Processo Civil, na pessoa do seu advogado ou pessoalmente, 

se o processo correu à sua revelia.

Sendo o caso de penhora online, venham-me conclusos para a 

indisponibilização de ativos via BACENJUD.

 Transcorrido o prazo previsto no art. 523, Código de Processo Civil, sem 

o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o 

executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, 

nos próprios autos, querendo, sua impugnação ao cumprimento de 

sentença.

Custas quitadas pela exequente, conforme se verifica à fls. 129/132.

Intime-se. Cumpra-se.

 Barra do Garças-MT, 11 de junho de 2018.

 Carlos Augusto Ferrari

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 217727 Nr: 1476-25.2016.811.0004

 AÇÃO: Retificação de Registro de Imóvel->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonia Ribeiro da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aureliana Carvalho Ferreira - 

OAB:MT 16.326

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Process nº 1476-25.2016 – Código 217727

Vistos.

Defiro o requerido pelo Ministério Público.

Oficie o Município de Torixoréu/MT para que apresente informação acerca 

da veracidade do título de propriedade de fl. 20.

Oficie, também, o Cartório do Município de Torixoréu, a fim de acostar nos 

autos cópia da escritura pública do Livro 11, fls. 171/172, lavrada no dia 

30.09.1981.

Intimem-se. Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 15 de junho de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 230852 Nr: 9660-67.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V. NASCIMENTO DE SOUSA ME, Vanilson 

Nascimento de Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO CÓD. 230852

Vistos.

Deferida a consulta, via sistema RENAJUD, foi localizado um automóvel em 

nome do executado, conforme extrato anexo.

Dessa forma, abra-se vista ao autor para se manifestar no prazo de 15 

(quinze) dias, indicando a localização do bem, uma vez que o sistema se 

destina apenas para anotação de penhora de bem móvel realizada 

fisicamente, nos termos do artigo 155 da CNGC c/c artigos 837 e 839 do 

Código Processual Civil.

 Quanto ao requerimento de ofício à Receita Federal, indefiro-o, tendo em 

vista que os valores pleiteados na execução são desproporcionais ao 

sigilo constitucionalmente garantido.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Barra do Garças/MT, 28 de junho de 2018.

CARLOS AUGUSTO FERRARI
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 JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 95873 Nr: 788-73.2010.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco da Amazonia s/a

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Zacari

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nilton Massaharu Murai - 

OAB:MT 16.783/O, Vlamir Marcos Grespan Júnior - OAB:9353/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alberto de Aquino - 

OAB:2678/MT

 CÓDIGO 95873

Vistos.

 Trata-se de exceção de pré-executividade intentada pelo excipiente Luiz 

Zacari em face do excepto Banco da Amazônia S/A, ambos qualificados, 

visando a declaração de nulidade da execução ante a ausência de citação 

do espólio de Iria Viviani Zacari, avalista da Cédula Rural Hipotecária.

Tendo em vista que o excipiente defende direito alheio, sendo, portanto, 

carecedor de interesse, rejeito a exceção de pré-executividade.

No mais, intime o exequente para que promova os meios de intimação dos 

herdeiros.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 12 de junho de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 270957 Nr: 1630-72.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ebrahim Ahmad Fayad

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Janaína Aparecida Peixoto Reis Couto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Domingos Savio de Souza - 

OAB:MT 18.722

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marília Carolina Mota - 

OAB:21.206

 Cód. 270957

Vistos.

Diante do petitório de fls. 87/ss, no qual a requerida manifesta interesse 

em celebrar acordo com o requerente, designo nova audiência de 

mediação/conciliação para o dia 28 de agosto de 2018, às 08h00min (MT).

As partes deverão estar acompanhadas de seus advogados, sendo que a 

ausência injustificada de qualquer destas acarretará a aplicação de multa.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 3 de julho de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 239089 Nr: 15556-91.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Izaias de Carvalho Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Marcos Gularte

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Teixeira Neto - 

OAB:11399/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 15556-91.216 – Código 239089

Vistos.

Trata-se de ação ordinária em que Izaias de Carvalho Costa busca a 

rescisão contratual, com pedido de tutela de urgência, em face de Antônio 

Marcos Gularte.

Narra o autor que no dia 08 de julho de 2016 vendeu ao réu uma área, 

denominada Fazenda Jardim das Oliveiras, localizada na zona rural do 

município de Luciara/MT e registrada no cartório de registro de imóveis 

desta comarca.

Alega que o requerido não cumpriu com o pactuado, não realizando os 

pagamentos previamente acordado. Dessas forma, por não vislumbrar 

outra alternativa para efetivação do contratado, requer a rescisão 

contratual. Em sede de tutela de urgência, o autor requereu a o bloqueio 

da respectiva matrícula do imóvel para inviabilizar sua transferência a 

terreiros.

Com a inicial juntou os documentos de fls. 17/28, emendando a inicial 

conforme requerido. Fls. 30/35.

 A inicial foi recebida e, na oportunidade, foi deferida a tutela de urgência 

requerida. Fls. 36/37.

Por meio de carta precatória, o réu foi citado, conforme certidão de fl. 71.

Apesar de designado audiência de conciliação, o réu não compareceu e 

deixou transcorrer in albis o prazo para apresentar contestação. Fls. 73 e 

75.

É o relatório.

Primeiramente, verifica-se que mesmo citado o réu quedou-se, não 

apresentando contestação no prazo legal. Sendo assim, forçoso é o 

reconhecimento da revelia, nos termos do artigo 344 do Código de 

Processo Civil.

Ainda, da presente ação, verifica-se que se amolda nos casos previstos 

nos incisos I e II do artigo 355 do Código de Processo Civil ensejando o 

julgamento antecipado do mérito.

Pois bem. Colhe-se dos autos que o autor firmou um contrato de compra e 

venda com o réu, tendo este realizado apenas o pagamento da primeira 

parcela deixando de cobrir os títulos de créditos dados em pagamento das 

parcelas seguintes para aquisição da Fazenda Jardim das Oliveira, 

(matrícula 40.118 Cartório do 1º Ofício de Barra do Garças/MT).

O contrato de compra e venda é o instrumento pelo qual alguém se obriga 

a transferir ao comprador o domínio de coisa móvel ou imóvel mediante 

uma remuneração, tendo como natureza jurídica a bilateralidade. Ou seja, 

trata-se de instrumentos sinalagmático, ambos os contratantes têm o 

dever de cumprir, recíproca e concomitantemente, as prestações e 

obrigações por elas assumidas. E, isso não ocorrendo, ocorrendo o 

inadimplemento por culpa de um dos contratantes, a lei concede ao outro, 

alternativamente, o direito de exigir do outro contratante o cumprimento da 

avença ou pedir judicialmente a resolução do contrato, art. 475 do Código 

de Processo Civil.

Dessa forma, demonstrado o inadimplemento do contrato por culpa do 

comprador, caracterizando a inexecução voluntária, mormente quando 

citado, o réu não apresentou contestação das alegações iniciais, 

presumindo, dessa forma, nos termos do artigo 344 do CPC, verdadeiras 

as alegações dispostas na inicial.

Portanto, não havendo prova em contrário e elementos que impeçam a 

produção dos efeitos da revelia (art. 345, CPC), bem como os documentos 

trazidos pelo autor aos autos, notadamente o contrato de compra e venda, 

a matrícula do imóvel e os títulos de créditos não compensados que 

serviriam como forma de pagamento, forçoso é o reconhecimento da 

resolução do contrato de compra e venda em epígrafe, pois, conforme já 

exposto, trata-se de ajuste bilateral, no qual existe cláusula tácita, 

emanada de sua própria natureza, devendo ser, conquanto possível, 

restabelecido o estado anterior à negociação havida entre as partes.

Já no tocante ao perdimento do sinal, requerido pelo autor, tem-se que:

As arras ou sinal é o valor dado em dinheiro ou bem móvel entregue por 

uma parte à outra, quando do contrato preliminar, visando trazer 

presunção de celebração do contrato definitivo. Possui a função de tornar 

definitivo o contrato preliminar ou funcionar como antecipação das perdas 

e danos, funcionando também como penalidade.

Contudo, não há de forma expressa no contrato objurgado cláusula 

especificando que o pagamento realizado foi a título de arras ou sinal. Pelo 

contrário, infere-se que o pagamento realizado foi tão somente a título de 

primeira parcela do valor total do negócio jurídico.

 Portanto, ante a ausência de cláusula expressa acerca do sinal e sua 

consequente perda, melhor sorte não assiste o autor neste ponto.

Por outro lado, a rescisão contratual por culpa de uma das partes sujeita a 

parte inadimplente ao ressarcimento pelas perdas e danos sofridos. É o 

que se extrai dos artigos 475, 402 e 389 do Código Civil.

Com efeito, as perdas e danos abarcam não apenas os danos emergentes 

(o que ele efetivamente perdeu), mas também os lucros cessantes (o que 

razoavelmente deixou de lucrar).

 Na hipótese dos autos, contudo, não há elementos probatórios que 

evidenciem qual foi especificamente o prejuízo/dano sofrido a ensejar a 

condenação do réu a títulos de perdas e danos, não merecendo, 

outrossim, melhor sorte.
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DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÕES DE RESCISÃO 

CONTRATUAL CUMULADA COM PEDIDO DE PERDAS E DANOS E 

DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. COMPRA E VENDA E 

CONTÊINER FRIGORÍFICO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL 

CARACTERIZADO. Caso em que ficou comprovado o inadimplemento 

contratual por parte da demandada. Prova documental suficiente para 

comprovar a existência do negócio jurídico, a desídia da ré – revel numa 

das ações – e a não pretensão desta a qualquer tipo de composição ou 

mesmo questionamento aos pedidos da autora. O inadimplemento por 

qualquer das partes contratantes é causa suficiente para a resolução 

contratual (inteligência do disposto nos artigos 474 e 475 ambos do CCB). 

Perdas e danos que não restaram suficientemente comprovados. Embora 

questionável a forma como se deu o negócio, havendo apenas parte do 

pagamento do preço do bem, a requerida fez prova suficiente para 

infirmar as conclusões do Juízo a quo. Inafastável que prevaleçam, no 

ponto, os efeitos da revelia, resultando no acolhimento do pedido inicial. 

SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO NÃO-PROVIDA. DECISÃO unânime. 

(Apelação Cível nº 70079141484, Décima Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Jorge Alverto Schreiner Pestana, Julgado em 

26/09/2013).

 Diante de todo o exposto e tudo mais que dos autos consta, julgo 

parcialmente procedente o pedido do autor, e por consequência, declaro 

rescindido o contrato entre as partes, restabelecendo o estado anterior a 

negociação realizada entres as partes, sem prejuízo de eventual ação 

para apuração das perdas e danos eventualmente sofridas pelo autor.

Condeno o réu ao pagamento das custas e despesas processuais bem 

como ao pagamento dos honorários sucumbenciais, os quais arbitro em 

10% (dez por cento) do valor da causa.

Julgo extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 

487, inciso I do Código de Processo Civil.

 Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baias necessárias.

Oficie o cartório do 1º Ofício desta comarca informando desta decisão em 

favor do autor.

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

Barra do Garças/MT, 14 de junho de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 279961 Nr: 7187-40.2018.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamento s/a

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO SILVA REZENDE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Samuel da Silveira - 

OAB:94243/MT, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº 7187-40.2018.811.0004 – CÓDIGO Nº 279961

Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, com pedido de liminar, 

movida por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A em face de 

MARCELO SILVA REZENDE SOUZA.

Colhe-se dos autos que os documentos acostados à inicial demonstram a 

relação contratual entre autor e requerido, por meio da cédula de crédito 

bancário apresentada, bem como a existência da inadimplência, conforme 

notificação extrajudicial acerca da existência do débito e declaração de 

que fora expedida ao destinatário por meio de aviso postal de 

recebimento, respectivamente demonstrado à fl. 20, caracterizando, 

portanto, inércia do requerido, traduzindo-se em constituição de mora.

 Como se sabe, para a concessão da liminar, por disposição legal, basta a 

comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor, requisitos 

elencados no § 2o, dos artigos 2o e 3°, ambos do Decreto-Lei nº 911/69 

c/c Lei nº 13.043/2014.

A súmula nº 72 do STJ assim diz:

 STJ Súmula nº 72. A comprovação da mora é imprescindível à busca e 

apreensão do bem alienado fiduciariamente.

O requerente cumpriu este requisito, sendo certo que para a comprovação 

da mora do devedor alienante, na alienação fiduciária, basta a expedição 

de carta registrada por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos, 

não sendo necessária a prova do recebimento por parte do destinatário. 

Esse é o entendimento, vejamos:

Alienação fiduciária - Ação de busca e apreensão - Mora (Dec-lei 911-69, 

Art. 2º, parágrafos 2º e 3º)

Comprovação. Carta registrada, ao devedor, pelo Cartório de Títulos e 

Documentos. Prova suficiente, sem necessidade da comprovação do 

recebimento pelo destinatário. (Ap. 374.334-6, 4.8.87, 6ª C 1º TACSP, Rel. 

Juiz CARLOS GONÇALVES, in JTA 107-14).

Cabe anotar ainda que há receio de que o requerente sofra danos pelo 

uso inadequado do bem e pelo desaparecimento do mesmo, objetivando 

impedir a aplicação de seu direito. Nesse sentido:

 SÚMULA 29 DO 2° TASP – (comprovação da mora): “A comprovação da 

mora a que alude o § 2° do Art. 2° do Decreto Lei 911/69, pode ser feito 

pela notificação extrajudicial, demonstrada pela entrega da carta no 

endereço do devedor, ainda que não obtida assinatura de seu próprio 

punho.

Frente ao exposto, tendo o autor cumprido os requisitos elencados no § 

2º, do artigo 2o e artigo 3° da Lei 911/69 c/c Lei 13.043/2014, DEFIRO, 

liminarmente, a busca e apreensão do bem MARCA VOLKSWAGEN, 

MODELO GOL FLEX (I-TREND) G5 1.0 8V FLEX A/G 4P, COR VERMELHA, 

ANO DE FABRICAÇÃO 2011/2012, CHASSI 9BWAA05U7CP085580, 

PLACA NWN4004, RENAVAN 347412491 a ser cumprida por meio de 

mandado judicial, devendo no ato de apreensão ser efetuada a entrega do 

bem e seus respectivos documentos.

 Com fundamento no artigo 840, §1º, do CPC, após a apreensão do 

veículo, DETERMINO que o senhor Meirinho deposite-o em mãos do 

procurador Jamil Alves de Souza ou do Sr. João Luiz Cintra Silveira, 

mediante termo de responsabilidade, restando vedado o depósito em favor 

de terceiros, funcionários ou serventuários da justiça, como dispõe o 

artigo 697 da CNGC.

 Somente após a execução da liminar, é que o Sr. Oficial de Justiça deverá 

proceder a citação da parte requerida, cientificando-a acerca do conteúdo 

da petição inicial, bem como dos prazos, providências e sanções 

previstas na Decreto-Lei 911/69 c/c Lei 13.043/2014, a seguir transcritas:

 Poderá o réu efetuar o pagamento da integralidade da dívida indicada pelo 

credor na inicial, prazo de 05 (cinco) dias, após a execução da liminar, 

obtendo-se, assim, a restituição do veículo livre de ônus.

 Decorrido o prazo de 05 (cinco) dias sem ter havido o pagamento da 

integralidade da dívida, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do autor.

Poderá o réu apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias após a 

execução da liminar.

 Decorridos 15 (quinze) dias e não sendo apresentada resposta, será 

decretada a revelia do requerido, conforme dispõe o artigo 344 do Código 

de Processo Civil.

 Por fim, caso reste infrutífera a execução da liminar, fica facultado à parte 

autora o disposto no artigo 3º, § 12, do Decreto-Lei 911/69 c/c Lei 

13.043/2014.

 Caso não haja pagamento do débito no prazo acima assinalado, OFICIE-SE 

ao DETRAN-MT acerca da diligência realizada com o escopo de que este 

órgão, assim que informado, proceda a retirada de quaisquer ônus 

incidentes sobre o bem junto ao Registro Nacional de Veículos 

Automotores (RENAVAM).

 Na mesma condição, não configurado o adimplemento, OFICIE-SE à 

SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

comunicando a transferência deste direito, com vistas à abstenção da 

cobrança de IPVA em relação ao credor ou a quem este indicar.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Barra do Garças-MT, 19 de junho de 2018.

CARLOS AUGUSTO FERRARI

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 85865 Nr: 9049-95.2008.811.0004

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

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

 PARTE AUTORA: Pizzatto Materiais Elétricos Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Construtora Engele Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diego Osmar Pizzatto - 

OAB:11094/MT, Juliano Dias Correa - OAB:11583/MT, Marcos 

Gattass Pessoa Júnior - OAB:12264/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 9049-95.2008.811.0004 – Código nº 85865
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SENTENÇA

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE SENTENÇA movida por PIZZATTO 

MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA em face de CONSTRUTORA ENGELE LTDA.

 À fls. 163, o patrono do exequente foi intimado para que se manifestasse 

acerca da certidão de fl. 162. Após transcorrer o prazo a parte autora 

quedou-se inerte. Dessa forma, intimou-se pessoalmente o exequente 

para dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção. Ademais, face a 

inércia do autor, aduz que o polo ativo manifestou não ter mais interesse 

na demanda, estando inerte a todas as diligências incumbidas.

O exequente tem demonstrado não haver mais interesse na continuidade 

do feito, abandonando o processo por período superior a 30 (trinta) dias, 

sendo forçosa a medida extinta sem resolução de mérito.

É o relatório. Decido.

A legislação processual civil dispõe, em seu artigo 485, inciso III, que o juiz 

não resolverá o mérito quando, por não promover os atos e diligências que 

lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias, 

devendo extinguir a ação.

 Dessa forma, verificando-se que a parte autora deixou de manifestar nos 

autos, demonstrando desinteresse na demanda, dado o abandono da 

causa por prazo maior que 30 (trinta) dias, a extinção sem resolução de 

mérito é a medida que se entende cabível e necessária, uma vez que, com 

a reverberação de sua inércia, tem estagnado o processo, por tempo 

considerável, sem a resposta definitiva e devida que merece.

Nesse sentido, considerando que a requerente permaneceu inerte, 

abandonando a causa por mais de 30 (trinta) dias, JULGO EXTINTO a 

presente ação, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III, do 

Código de Processo Civil.

Custas a serem quitadas pela exequente

 Recolhidas as custas, deem-se baixas e arquivem-se com as baixas de 

estilo.

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

Barra do Garças-MT, 19 de junho de 2018.

CARLOS AUGUSTO FERRARI

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 279388 Nr: 6833-15.2018.811.0004

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARS, MARC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WSS

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO 6833-15.2018.811.0004 - Cód. 279388

 Vistos.

Tendo em vista que estão preenchidos os requisitos necessários 

constantes nos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil, RECEBO a 

peça exordial.

DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça, nos termos do artigo 99, §3º, do 

Código de Processo Civil.

Tendo em vista que a autora alegou a possibilidade do alimentante, sem, 

todavia, comprovar o efetivo rendimento do requerido, FIXO alimentos 

provisórios no importe de 30% (trinta por cento) do valor do salário mínimo, 

a ser pago mediante depósito na Caixa Econômica Federal, na conta 

000.000.094.881-0, Agência 1308, Operação 013, em nome da mãe do 

menor, Sra. Maria Aparecida Ribeiro Cardoso.

 CITE-SE o requerido, via missiva, no endereço constante na inicial, e o 

INTIME para audiência de conciliação/mediação que designo para o dia 19 

de setembro de 2018, às 15h30min, na qual as partes deverão se fazer 

acompanhadas de seus advogados, sendo que a ausência injustificada de 

qualquer destas acarretará a aplicação de multa.

Não havendo a composição ou não comparecendo qualquer das partes, a 

partir da data da audiência terá início automático o prazo de 15 (quinze) 

dias para contestação.

OFICIE a Receita Federal para que informe os dados cadastrais do 

requerido.

 Notifique-se o Ministério Público

Expeça-se o necessário.

Cite-se. Intime-se. Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 11 de junho de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 206916 Nr: 7707-05.2015.811.0004

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roberto Ângelo de Farias, Bema Armazém 

Gerais Ltda, Neudi Pedro Manfroi Júnior, Celson José da Silva Sousa, 

Ailton Alves Teixeira, Ivar Fernando Beckmann, Paulo Sérgio da Silva, 

Paulo César Raye de Aguiar, José Maria Alves Filho, Reinaldo Silva 

Correia, Maria José de Carvalho, Geralmino Alves Rodrigues Neto, João 

Rodrigues de Souza, Odorico Ferreira Cardoso Neto, Weliton Andrade da 

Silva, Júlio César Gomes dos Santos, Valdei Leite Guimarães, Valdemir 

Benedito Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DILERMANDO VILELA GARCIA 

FILHO - OAB:OAB/MT 4275

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Kelly Tavares da Silva 

Brito - OAB:MT19347, ANA MARIA PEREIRA DA SILVA - OAB:MT 

12.672, DAMIANE SHADAY GUNTHER DE CAMPOS - OAB:19.628/E, 

Daniela Cortes Schulze Machado - OAB:17315, Izaias Mariano dos 

Santos Filho - OAB:5313-A, Joaquim Rocha Dourado - OAB:MT 

15.076-A, Júnior César Coelho da Silva - OAB:MT 19.199, Paulo 

Sillas Lacerda - OAB:MT 4454-A, Sidnei Rodrigues de Lima - 

OAB:MT 16.653

 do processo em que se apura atos de improbidade supostamente 

praticados. Assim, a substituição dos bens tornados indisponíveis é 

possível, desde que não haja risco para essa garantia.Ademais, com base 

nas documentações acostadas, quais sejam notas fiscais, os valores 

atribuídos aos bens oferecidos superam os valores dos danos.Ante a 

viabilidade de substituição de bens tornados indisponíveis nas ações de 

improbidade, defiro o pedido de fls. 555/559, substituindo os bens 

indisponíveis do requerido Neudi Pedro Manfroi Junior, e 

consequentemente determino as baixas nas restrições realizadas em 

nome do requerido, mantendo as indisponibilidades com relação aos bens 

apresentados por este.Mantendo as indisponibilidades com relação aos 

demais requeridos. Oficie-se o Registro de Imóveis de Barra do Garças – 

MT, para que proceda as baixas nas matrículas dos imóveis do requerido 

Neudi Pedro.Retirem-se as restrições pendentes dos registros de 

veículos, somente do requerido Neudi Pedro.Oficiem-se os 

estabelecimentos bancários para que façam o desbloqueio de valores 

depositados em nome do réu Neudi Pedro Oficie-se a Marinha do Brasil 

para fazer anotação referente as baixa da indisponibilidade em relação às 

embarcações registradas em nome do réu.Oficie-se a Junta Comercial do 

Estado de Mato Groso paras as devidas baixas em eventual contrato 

social em que o requerido Neudi Pedro figure como sócios de 

empresas.Os bens oferecidos pelo demandado ficarão depositados em 

suas mãos. Tendo em vista que não são bens escrituráveis, para garantir 

o juízo, estipulo multa de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), para o caso 

de dissipação dos bens ofertados e mencionados acima, garantindo-se, 

assim o resultado prático equivalente em caso de eventual procedência da 

pretensão ministerial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 198908 Nr: 3062-34.2015.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JCBW, TVB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MHPW, AJW

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Priscila Tauil Adolfo - OAB:MT 

16.693

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco Batista de 

Vasconcelos - OAB:MT 6.259-B

 Proc. n° 3062-34.2015.811.004 - Código: 198908
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SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de execução de alimentos proposta por Janaína Célia Bonfim 

Wehren, menor impúbere, neste ato representado por sua genitora Tatiana 

Vieira Bonfim, em face de Marcello Henrique Pereira Wehren e Adolfo João 

Wehren, todos devidamente qualificados nos autos.

A fls. 112 foi deferido pedido de penhora online em contas em nome dos 

executados, que restou integralmente cumprida.

 Os executados, devidamente intimados via edital, deixaram transcorrer in 

albis o prazo para manifestação.

 As fls. 124, a exequente, por intermédio de sua advogada constituída, 

requereu a expedição de alvará de levantamento do valor depositado na 

conta única deste juízo, bem como a extinção do processo ante a quitação 

integral da dívida.

Vieram os autos conclusos.

 É O RELATÓRIO

DECIDO

Considerando que o executado efetuou o pagamento, por intermédio da 

penhora online, via sistema BACENJUD, o processo de execução realizou 

o seu objetivo, abre-se vistas para sentença extintiva nos moldes do art. 

924, II do CPC.

Conforme entendimento do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

EMENTA: EXECUÇÃO FISCAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. PAGAMENTO DO 

DÉBITO. EXTINÇÃO DO FEITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. O 

pagamento constitui forma de extinção do crédito tributário, conforme 

dispõe o art. 156, inc. I, do Código Tributário Nacional. Conseqüentemente, 

adimplida a obrigação tributária objeto da execução e, por conseguinte, de 

seus embargos, deve-se determinar a extinção da demanda judicial na 

forma do art. 794 do Código de Processo Civil c/c art. 269, inc. V, do 

Código de Processo Civil. Não detém os efeitos da preclusão ou da coisa 

julgada o despacho citatório que estabelece honorários advocatícios em 

execução fiscal, de modo que a sentença que extingue o feito pode alterar 

o montante dos honorários anteriormente estabelecidos. (TJMG – número 

do processo: 1.0461.02.007433-6/006 (1) – Rel. Des. Maria Elza; julg. 

09/07/2009; DJE 22/07/2009).

Assim, medida que se impõe é extinção do feito diante da quitação do 

valor integral da dívida, conforme noticiado anteriormente.

Diante do exposto, julgo extinto o processo de execução, em virtude do 

pagamento, com base no art. 924, II do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar em custas processuais e honorários advocatícios.

 Expeça-se competente alvará de levantamento em favor da exequente, 

devendo o valor ser transferido na conta bancária indicada a fls.124, de 

titularidade da patrona da autora.

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se em definitivo os autos, com as 

devidas cautelas de praxe.

 Publique-se,

 Registre-se e

Intimem-se.

Barra do Garças-MT, 29 de junho de 2018.

CARLOS AUGUSTO FERRARI

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 14682 Nr: 125-13.1999.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS RIO 

LTDA, João Batista Gomes

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

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Sillas Lacerda - 

OAB:MT 4454-A

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO Pedro Lucas Ferreira Resende da Cunha e 

Souza, inscrito OAB/GO nº 33870, para informar os dados bancários da 

beneficiária MARIA DAS GRAÇAS CASTRO GOMES, para posterior 

expedição de Alvará de Autorização nos presentes autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 155847 Nr: 7929-12.2011.811.0004

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

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

 PARTE AUTORA: MYMN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CYN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sandro Luis Costa Saggin - 

OAB:MT 5.734

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Dittrich Neto - 

OAB:59.368-D, José Luiz Marques - OAB:58435-D/SP

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) WALDENIR 

FIGUEIRA DESTO, para devolução dos autos nº 7929-12.2011.811.0004, 

Protocolo 155847, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 193729 Nr: 12896-95.2014.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Masso Isa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sudário Jerônimo da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DILERMANDO VILELA GARCIA 

FILHO - OAB:OAB/MT 4275

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandro Takishita Martins 

da Fonseca - OAB:MT 12.203-A, JOSE ANTONIO ROSA - OAB:5493 MT

 DispositivoIsto posto, nos termos do art. 485, V, do Código de Processo 

Civil, julgo e declaro extinto o processo, sem resolução de mérito.Condeno 

a parte autora em custas processuais. Condeno a parte autora em 

honorários advocatícios em 10% do valor atribuído a causa. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se.Não havendo recurso voluntário, após o trânsito 

em julgado, arquive-se, procedendo-se às baixas e anotações de 

praxe.Havendo interposição, venham-me os autos conclusos.Expeça-se o 

necessário.Cumpra-se.Barra do Garças, 19 de junho de 2018.Carlos 

Augusto FerrariJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 179655 Nr: 1621-52.2014.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida Gomes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Engecenter Construtora de Incorporadora Ltda, 

Paloma Campos Oliveira Fares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andreia Oliveira Mendonça - 

OAB:MT 17.086

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo H.Cubitza - 

OAB:10.742, Rodrigo Silveira - OAB:10.410/MT, Thiago Silveira - 

OAB:12.963

 Diante ao exposto, julgo parcialmente procedente a presente ação e, por 

corolário, julgo extinto, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, condenando as requeridas ao 

pagamento de danos materiais no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), 

danos morais no patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com incidência 

de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária, o primeiro desde a 

citação e o segundo desde a prolação desta sentença e ao pagamento de 

lucros cessantes, ao qual ficou comprovado, a quantia de R$ 6.750,00 

(seis mil setecentos e cinquenta reais), com incidência de juros de mora 

de 1% ao mês e correção monetária, o primeiro desde a citação e o 

segundo desde a prolação desta sentença.Condeno as requeridas ao 

ressarcimento das custas processuais à autora, bem como condeno a 

requerida ao pagamento de 10% (dez por cento) do valor dado a 

condenação a título de honorários advocatícios.Após o trânsito em 

julgado, se não houver requerimentos, arquive-se com as cautelas de 

praxe.Publique-se, Registre-se, e Intimem-se.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 236544 Nr: 13825-60.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Balbino Monteiro Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MBM Seguradora S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Corinta Maria dos Arbués Nery 
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- OAB:MT 21.080, Frudes Dias Carneiro - OAB:22.543, Lais Daiane 

Magalhães Peres - OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR ZAN - OAB:

 Diante ao exposto, julgo improcedente a presente ação e, por corolário, 

julgo extinto, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil.Sem condenação em custas processuais, 

tendo em vista a gratuidade da justiça deferida ao requerente. Condeno a 

autora ao pagamento de honorários advocatícios, fixado, em 10% (dez por 

cento) sobre o valor dado à causa. Após o trânsito em julgado, e nada 

sendo requerido, remetam-se os autos ao arquivo, com as baixas e 

anotações de praxe. P. R. I. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 274341 Nr: 3702-32.2018.811.0004

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ildene Gonzaga da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kátia Gobatti Calça - OAB:MT 

13.745

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fundamento nos dispositivos legais citados, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial e DEFIRO A EXPEDIÇÃO DO ALVARÁ 

JUDICIAL em favor da requerente Ildene Gonzaga da Silva, nos termos 

pleiteados. Certifique-se o trânsito em julgado. Após, procedam-se às 

baixas de estilo, arquivando-se os autos.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 60034 Nr: 3230-51.2006.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Luiz Esteves Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Onildo Beltrão Lopes - OAB:MT 

2.770

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adilson Luiz Esteves Silva - 

OAB:MT 17.166, Carla Venturine Esteves - OAB:MT 21.977, Gabriel 

Luiz Esteves - OAB:MT-22.330, Wilkerson - OAB:

 PROCESSO CÓD. 60034

EXECUÇÃO FISCAL

Vistos.

Trata-se de execução fiscal movida pelo Município de Barra do Garças/MT 

em face de Francisco Luiz Esteves Neto.

Deferido o pedido de penhora online em contas em nome do executado, 

via sistema BACENJUD, houve bloqueio de valores parciais ao total da 

ordem inicial.

 Dessa forma, acerca do valor penhorado, digam as partes no prazo de 10 

(dez) dias.

Oficie-se à diretoria da Conta Única do Poder Judiciário do estado de Mato 

Grosso, para que vincule a este feito o numerário transferido, conforme 

extrato em anexo.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Barra do Garças/MT, 26 de junho de 2018.

CARLOS AUGUSTO FERRARI

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 261655 Nr: 14028-85.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Suely Fernanda Santos Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Freudes Dias Carneiro - 

OAB:MT 22.543, Lais Daiane Magalhães Peres - OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Chagas Corrêa da 

Silva - OAB:MT 8184-A

 VISTOS.

Intimem-se as partes a especificarem as provas que ainda pretendem 

produzir no prazo de 15 (quinze) dias, justificando-as.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 271221 Nr: 1746-78.2018.811.0004

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernando Fernandes de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Reitere-se a intimação de fl. 11, sob pena de devolução.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 237558 Nr: 14505-45.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de José Rubens de Almeida, CLEULICE MARIA 

DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Batista Alves da Cunha, Faygon S/A, 

Fabio Aylton Casal de Rey

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandro Takishita Martins da 

Fonseca - OAB:MT 12.203-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Defiro o pedido de fl. 97.

Expeça-se novo mandado de citação do requerido João Batista Alves da 

Cunha no endereço acostado em fl. retro.

Ademais, reitero o despacho de fl. 96.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 207919 Nr: 8270-96.2015.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRSS, PTSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AADSC

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

de Mato Grosso - OAB:, MYKE BRENDON BORGES - OAB:21.498

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista a manifestação de fl. 101, proceda-se à intimação do da 

parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se acerca do 

cumprimento ou não do acordo entabulado nos autos, bem como informar 

se tem interesse no prosseguimento da demanda.

Após, nova conclusão.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 188935 Nr: 9430-93.2014.811.0004

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Kaitiro Uemura

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. L. Esteves Imobiliária, Samuel Ozores 

Moreira do Nascimento, Renata Wardeley de Oliveira Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lais Daiane Magalhães Peres - 

OAB:MT 15.835, Leandro Santos Ribeiro - OAB:GO 26.067
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA PEREIRA DOS 

SANTOS NEVES - OAB:MT20056/O, João Rodrigues de Souza - 

OAB:MT 5.876

 VISTOS.

Defiro o pedido de fl. 167.

Promova-se a citação do requerido E. L. Esteves Imobiliária para, 

querendo, apresentar contestação no prazo legal, sob pena de preclusão.

Transcorrido o prazo, tornem os autos conclusos para manifestação.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 209023 Nr: 8914-39.2015.811.0004

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cairo Carvalho de Resende

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:MT/163.08-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Reitere-se a intimação de fl. 63, desta vez pessoalmente, para que a parte 

autora efetue o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, sob pena de 

arquivamento.

Transcorrido o prazo, tornem os autos conclusos para manifestação.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 189239 Nr: 9681-14.2014.811.0004

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ciclo Cairu Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V. D. Serviços em Motos Ltda, Vianney 

Francisco da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiana Ribeiro Gonçalves - 

OAB:RO 2.800, Halaiany Figueiredo Silva - OAB:MT 17.912

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Reitere-se a intimação de fl. 45, desta vez pessoalmente, para que a parte 

autora efetue o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, sob pena de 

arquivamento.

Transcorrido o prazo, tornem os autos conclusos para manifestação.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 192710 Nr: 12177-16.2014.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: H. M. Rodrigues de Queiroz Luz Silva - Me, Heliana 

Maria Rodrigues de Queiroz Luz Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sociedade de Montagens e Enhenharia Ltda - 

SME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roldrigo Queiroz de Oliveira - 

OAB:MT 13.284-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Reitere-se a intimação de fl. 46, desta vez pessoalmente, para que a parte 

autora retire ou efetue o pagamento do preparo da carta precatória a ser 

expedida, sob pena de arquivamento.

Transcorrido o prazo, tornem os autos conclusos para manifestação.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 168122 Nr: 11100-40.2012.811.0004

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

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

 PARTE AUTORA: Antônio Tavares da Luz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wesley Eduardo da Silva - 

OAB:MT 13.617

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Onildo Beltrão Lopes - 

OAB:MT 2.770

 VISTOS.

Intimem-se as partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestarem 

quanto ao cálculo apresentado às fls. 119.

Transcorrido o prazo, tornem os autos conclusos para manifestação.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 176633 Nr: 10669-69.2013.811.0004

 AÇÃO: Demarcação / Divisão->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alzira Baroni Busch

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernando Sampaio Novais, Emiliano Abraão 

Sampaio Novais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VITOR ROBERTO PEROBA 

BARBOSA - OAB:236241

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Luiz Guimarães Brum - 

OAB:GO 20.888

 VISTOS.

Defiro o pedido de suspensão pelo prazo requerido às fls. 221, 

aguardando o feito em cartório.

Decorrido o prazo, certifique-se e abra-se vista à parte autora para que 

efetue o pagamento da verba honorária pericial, sob pena de prejuízo da 

prova.

Intime-se. Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 83772 Nr: 7005-06.2008.811.0004

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

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

 PARTE AUTORA: Nurit Bar Nissim, Maristela Lopes França, Mary 

Beatricce Ribeiro Marques, Vagner Pepías, Denise J. Marques, Isac Correa 

Ribeiro, Darcy Camargo Barbosa Ribeiro, Marina Dobscha da Silva, Marta 

Morais de Andrade, Sume Wada, Júlio Henrique da Conceição, Peter Paul 

Ricahd Scholzel Júnior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fundação Clube do Roncador, Cláudio Carone

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Azolini - OAB:MT 3094

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jaime Rodrigues Netto - 

OAB:MT 6318, Pablo Carvalho de Freitas - OAB:GO 17.934

 VISTOS.

Intimem-se os exequentes para que paguem o valor devido a titulo de 

honorários advocatícios sucumbenciais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de protesto, conforme art. 523 do CPC, bem como incidir em multa de 

10% (dez por cento) sobre o valor do débito remanescente, nos termos do 

artigo 523, §1º do mesmo dispositivo.

Decorrido o prazo para pagamento e não o tendo ocorrido, certifique-se e 

expeça-se mandado de penhora para que sejam penhorados tantos bens 

quantos bastem para a satisfação do crédito, precedendo-se também a 

avaliação dos bens e intimando as partes.

Sem prejuízo, defiro o pedido de fls. 497, intimando-se os executados para 

indicarem bens passíveis de penhora, em 05 (cinco) dias.

Sem manifestação dos executados neste sentido, defiro desde já a 

avaliação e penhora do imóvel indicado as fls. 497.

Lavre-se auto de penhora, averbando-o junto à matrícula do imóvel.

Após a penhora, avalie-se o bem.

Da avaliação manifestem-se as partes em 05 (cinco) dias.

Sem impugnação da avaliação, intime-se o credor para, em 05 (cinco) 

dias, manifestar-se quanto a adjudicação, sendo que o silêncio implicará 

em requerimento de adjudicação tácita.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari
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 Cod. Proc.: 260687 Nr: 13415-65.2017.811.0004

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO EUDES ABADIA BELEM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdete Ferreira Andrede

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra Ferreira - OAB:MT 

7.402

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Com estes fundamentos, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, nos 

termos do art. 487, I, do CPC, em consequência, reconheço a existência 

da união estável entre as partes, no período entre janeiro de 2014 e 

novembro de 2017, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.Sem 

condenação em custas processuais ou honorários advocatícios. Após o 

trânsito em julgado, e nada sendo requerido, remetam-se os autos ao 

arquivo, com as baixas e anotações de praxe. P. R. I. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 164422 Nr: 6184-60.2012.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco Fortes Filho, Cleiton Cristiano Fortes, Claudete 

Fortes Peres

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Luzia Rosa Fortes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eudemar Quintino de Oliveira - 

OAB:1388/MT, Maria Cecília Galbiatti de Oliveira - OAB:MT 7.814

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante a informação retro, suspendo o feito, nos termos do artigo 313, V, a 

do CPC.

Aguarda-se a execução de cód. 174627.

Após o desfecho, tendo em vista a retificação dos valores atribuídos ao 

patrimônio do espólio, intime-se o inventariante para em 10 (dez) dias, 

adequar o plano de partilha apresentado as fls. 18/23.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 262942 Nr: 14837-75.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: SIGMA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oliveira Santos e Silva Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CARLA BRIZOLA - 

OAB:23419/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 14837-75.2017.811.0004 – Cód: 262942

VISTOS.

Trata-se de execução de título executivo extrajudicial, ajuizada por Sigma 

Produtos Alimentícios Ltda, em face de Oliveira Santos e Silva Ltda, todos 

devidamente qualificados nos autos em epígrafe.

Pretende a exequente a expedição de ofício à Receita Federal e ao 

Tribunal Regional Eleitoral, com o intuito de encontrar o endereço do 

executado.

No caso, a parte autora não demonstrou ter esgotado todas as 

possibilidades para que se proceda a citação pessoal da parte ré.

Posto isso, indefiro, por ora, o pedido de oficio a Receita Federal e ao 

Tribunal Regional Eleitoral, valendo-me do disposto no artigo 476 da CNGC 

que dispõe: “As requisições de informações à Receita Federal para 

apuração de endereço ou situação econômico-financeira da parte só 

serão deferidas pelo Juiz quando o requerente justificar que esgotou 

todos os meios possíveis para obtê-las ou e quando determinada ex 

officio pelo Magistrado, que deverá sucintamente justificar a requisição;”

Assim, intime-se a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias 

manifestar, apresentar o endereço dos requerido para a citação, sob pena 

de arquivamento.

 Apresentado o endereço, promova-se nova tentativa de citação da 

executada.

Barra do Garças-MT, 27 de junho de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 177188 Nr: 11369-45.2013.811.0004

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

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

 PARTE AUTORA: Edna Fagundes Carrijo Marques

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano de Azevedo Araújo - 

OAB:MT 13.179-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.Defiro o pedido do requerido, devendo este em 10 (dez) dias, 

apresentar as fichas financeiras em que comprovem o pagamento da 

diferença à época.Após manifestação, e ante a necessidade de 

realização de cálculo, Nomeio o Sr. Jorge Blademir de Souza, cadastrado 

no banco de peritos do TJMT para funcionar como perito deste juízo, 

podendo ser encontrado na Rua Waldir Rabelo, nº 1312, Centro, Barra do 

Garças/MT, telefone: (66) 3401-6145/(66) 9234-6315, e-mail: 

blademir@hotmail.com, que deverá cumprir o encargo independente de 

compromisso, sob a fé do seu grau (artigo 466 do CPC).Intime-se o Sr. 

perito para, em 05 (cinco) dias, informar se aceita a nomeação.Sendo 

aceita a nomeação, intimem-se a partes para, em 05 (cinco) dias, 

apresentarem quesitos ou indicarem assistentes. Ainda, informe ao Sr. 

Perito que desde já arbitro para pagamento dos honorários periciais o 

valor de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais), o que faço com fulcro 

no parágrafo único do artigo 2º da Resolução CNJ – RES – 2016/232, 

atento ao limite máximo da tabela III do anexo da referida Resolução, 

aumentada em 02 (duas) vezes e ½ (meia) o valor máximo. Justifico a 

majoração dos honorários, em razão da grande dificuldade em se 

encontrar contadores peritos na região. Considerando que a parte autora 

é beneficiária da justiça gratuita, o que compreende inclusive os 

honorários do perito, consoante inciso VI, §1º, do artigo 98, do Código de 

Processo Civil, o pagamento dos honorários periciais ficará a cargo do 

requerido.Em seguida, remetam-se cópias dos documentos apresentados 

pelas partes e pelo Juízo, cientificando, o perito nomeado, que caso 

entenda necessário analisar outros documentos, poderá retirar os autos 

em carga, pelo prazo de 05 (cinco) dias.Por fim, intimem-se, as partes, 

para no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestarem quanto ao laudo, 

voltando-me, após, para deliberar. Desentranhe-se o acordão de fls. 

202/205 e devolva ao seu subscritor, por não pertencer a estes 

autos.Decorrido o prazo certifique-se e venham os autos conclusos. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 172399 Nr: 5339-91.2013.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Júnior Alves Macedo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Unimed - Cooperativa de Trabalho Médico 

Nacional

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sandro Luis Costa Saggin - 

OAB:MT 5.734

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TAKECHI IUASSE - 

OAB:6113-A, WILZA APARECIDA LOPES SILVA - OAB:173.351/SP

 PROCESSO Nº 5339-91.2013.811.0004 (CÓDIGO 172399)

Vistos.

Considerando o depósito voluntário realizado pelo demandado 

(fls.397/300), bem como a manifestação retro, expeça-se competente 

alvará de levantamento em favor do requerente, devendo o valor ser 

transferido na conta bancária indicada, conforme informações contidas a 

fls.302.

Após, intime-se o requerido para comprovar o pagamento o valor 

remanescente indicado pelo autor, decorrente da atualização do débito, 

sob pena de eventual penhora via sistema BACENJUD.

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

Barra do Garças/MT, 26 de junho de 2018.

CARLOS AUGUSTO FERRARI

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 280151 Nr: 7290-47.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aladim dos Santos Camilo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Divino Moreira Luz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andreia Oliveira Mendonça - 

OAB:MT 17.086

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em razão dos fundamentos alinhados, na forma da segunda parte do art. 

562 do Código de Processo Civil, imprescindível justificação do alegado 

para apreciação do requerimento de liminar inaudita altera pars, visto que 

inexistem provas, por hora, suficientes para lastrear uma medida 

liminar.Face ao exposto designo audiência de justificação a ser realizada 

no dia 04 de setembro de 2018 às 14h00min (MT).Nos termos do art. 562, 

in fine, do Código de Processo Civil, citem-se o Réu para compareça a 

audiência, em que poderá intervir desde que o façam por intermédio de 

Advogado.O prazo para contestar, de quinze (15) dias, será contado 

intimação da decisão que deferir ou não a medida liminar (art. 564, 

parágrafo único).Expeça-se o necessário. Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 183820 Nr: 5347-34.2014.811.0004

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carla Patrícia Lopes Ferreira Reis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC Bank Brasil S.A - Banco Multíplo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Emílio Monteiro de 

Magalhães - OAB:MT-8.988

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiana Vasconcelos 

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

OAB:MT 8184-A

 Vistos.

Sobre a petição de fls. 188/194, diga à exequente em 05 (cinco) dias.

Intime-se. Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 265154 Nr: 16279-76.2017.811.0004

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dalmo José Franco, Maria Tereza de Almeida Dias 

Franco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lázaro Sipriano de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Azolini - OAB:MT 3094, 

Rafael Arduini Azolini - OAB:MT 21.673

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Ciente do acórdão de fls. 132/136 proferido pelo Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, indeferindo o pedido de justiça gratuita aos 

autores.

 Intimem-se os autores para, em 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da mesma, emendar a Inicial, efetuando o recolhimento das 

custas processuais.

Decorrido o prazo, não emendada a inicial, voltem-me para sentença 

extintiva, nos termos do art. 485, I do CPC.

 Promovida a emenda, tornem os autos conclusos.

 Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 201887 Nr: 4891-50.2015.811.0004

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

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

 PARTE AUTORA: Euvando Braz dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdivino Batista de Andrade

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maxsuel Valadão Andrade - 

OAB:OAB/MT-17296/0

 PROCESSO CÓD. 201887

Vistos.

Deferido o requerimento de fls.82 e realizada a busca de ativos em nome 

do executado, via sistema BACENJUD, esta restou infrutífera, conforme 

comprovante anexo.

 Dessa forma, em face da ausência de bens, intime-se o exequente para 

se manifestar, no prazo de 10 (dez) dias, indicando bens passíveis de 

penhora ou requerendo o que entender de direito, sob pena de suspensão 

do feito.

Cumpra-se.

 Barra do Garças/MT, 27 de junho de 2018.

CARLOS AUGUSTO FERRARI

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 211502 Nr: 10367-69.2015.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcia Aparecida Nogueira de Araujo Lelis

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Apoena Camerino de Azevedo 

- OAB:MT 13314-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13245

 Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença proposto por Maria Aparecida 

Nogueira de Araújo Lelis em face de OI S/A, todos devidamente 

qualificados nos autos em epígrafe.

Intimado, o executado apresentou impugnação ao reconhecimento do 

excesso de execução.

Analisando os autos, reputo necessário, nos termos do artigo 524, §2º do 

Código de Processo Civil, a remessa dos autos ao contador judicial, para 

que realize o cálculo, nos moldes das decisões de fls. 51/54 e 97/100.

Ato contínuo, digam as partes, em 05 (cinco) dias.

Após, conclusos.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 189477 Nr: 9876-96.2014.811.0004

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Raimunda Rodrigues de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jairo Gehm - OAB:16.063

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante a certidão retro, e tendo em vista a requerida ser a Fazenda Pública, 

a execução deverá observar o rito previsto no artigo 534 do CPC e não a 

execução prevista sob o rito do artigo 827 do CPC.

Assim retifico parcialmente a decisão de fls. 64, parte final, fazendo 

contar:

INTIME-SE a Fazenda Pública, na pessoa de seu representante judicial, por 

carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) 

dias e nos próprios autos, impugnar a execução, art. 535, CPC/2015.

Não impugnada a execução ou rejeitadas as arguições do executado, 

DETERMINO sejam cumpridas as seguintes diligências:

Tendo em vista que o valor do crédito é inferior a 60 (sessenta) salários 

mínimos, expeçam-se as requisições de pequeno valor para a satisfação 

dos créditos, observando-se o disposto no art. 100 da Constituição 

Federal e art. 910, § I, do Código de Processo Civil).

 Após, expeça-se alvará quanto aos valores eventualmente existentes, 

em favor da parte autora e seu Advogado, nos termos requeridos e em 

consonância com o demonstrativo.

 Cumprida todas as determinações, arquive-se o presente feito, com as 

baixas e anotações devidas.

 Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 262027 Nr: 14263-52.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Recon - Administradora de Consórcios Ltda
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jeová Nunes de Sousa Júnior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alysson Tosin - OAB:86925/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 14263-52.2017.811.0004 – Código 262027

Vistos.

Realizado o arresto online, nos termos do artigo 830 do Código de 

Processo Civil, foi bloqueado valor parcial ao da ordem inicial, conforme se 

vê no extrato anexo retirado do sistema BACENJUD.

 Oficie-se à diretoria da Conta Única do Poder Judiciário do estado de Mato 

Grosso, para que vincule a este feito o numerário transferido.

 Dessa forma, nos termos do §1º do dispositivo supracitado, expeça-se o 

necessário para a citação do executado, por meio do oficial de justiça.

 Intime-se o exequente acerca do arresto realizado.

 Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 27 de junho de 2018.

CARLOS AUGUSTO FERRARI

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 243705 Nr: 1867-43.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosiel Monteiro da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Arantes Medeiros - 

OAB:31388/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:6611

 Diante ao exposto, julgo improcedente a presente ação e, por corolário, 

julgo extinto, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil.Sem condenação em custas processuais, 

tendo em vista a gratuidade da justiça deferida ao requerente. Condeno a 

autora ao pagamento de honorários advocatícios, fixado, em 10% (dez por 

cento) sobre o valor dado à causa. Após o trânsito em julgado, e nada 

sendo requerido, remetam-se os autos ao arquivo, com as baixas e 

anotações de praxe. P. R. I. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 280380 Nr: 7407-38.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WDSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WSdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Denise Castro Vilela - 

OAB:15704/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Trata-se de ação de exoneração de alimentos, movida por Weslen da Silva 

Oliveira em face de Wislene Santana da Silva, todos devidamente 

qualificados nos autos.

O autor pleiteia os benefícios da Gratuidade da Justiça, sem que, contudo 

traga informações que comprovem sua hipossuficiência.

Sendo assim, necessário que o autor emende a inicial, juntando 

documentos que comprovem a hipossuficiência alegada.

 Ante o exposto:

Intime-se a parte autora para, em 15 (quinze) dias, emendar a Inicial, sob 

pena de indeferimento da mesma, trazendo aos autos:

1. Documentos que comprovem a hipossuficiência alegada;

2. Decorrido o prazo, não emendada a inicial, voltem-me para sentença 

extintiva, nos termos do art. 485, I do CPC;

3. Promovida a emenda, nova conclusão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 194958 Nr: 503-07.2015.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SJ Transportes e Logistica Ltda, Jeferson Ribeiro da 

Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Empresa Barra Comércio Logística Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Everton Ribeiro Alves da Silva - 

OAB:195007/SP, Glauciane Izummy Tamayoce - OAB:MT 19.950, 

JOANA BARBOSA XAVIER DE OLIVEIRA - OAB:297.911/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

 CITE-SE a requerida e INTIME-SE o requerente a fim de que compareçam, 

à audiência de conciliação a ser realizada em 06 de setembro de 2018, às 

13h00min (MT) pelo Núcleo de Conciliação desta Comarca, sob pena de 

incorrerem em multa por ato atentatório à dignidade da justiça (art. 334, 

§8º, do CPC).

 Deverá ainda a requerente se atentar com relação ao pagamento da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça, para a citação da empresa requerida.

Se impossível o acordo, e bem, assim na hipótese de ausência, o 

requerido poderá oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, 

contado a partir da data de audiência de conciliação (art. 335, I, do CPC), 

sob pena de presunção de veracidade das alegações de fato feitas pela 

parte contrária (art. 344 do CPC).

 Cumpra-se. Cite-se. Intimem-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 161966 Nr: 2982-75.2012.811.0004

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

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

 PARTE AUTORA: Itapeva II Multicarteria Fundo de Investimento em Direitos 

Creditórios Não Padronizados

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Ribeiro Napolis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lindalva de Fátima Ramos- 

Defensora Pública - OAB:DP

 PROCESSO CÓD. 161966

Vistos.

Considerando a intimação do executado para efetuar o pagamento do 

valor objeto da condenação, fls.201, defiro o requerimento retro para 

determinar a consulta de ativos financeiros em nome do demandado, via 

sistema BACENJUD.

Entretanto, em face da ausência de bens, conforme se vê pelo extrato em 

anexo, intime-se o exequente para se manifestar, no prazo de 10 (dez) 

dias, indicando bens passíveis de penhora ou requerendo o que entender 

de direito, sob pena de suspensão do feito.

Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Barra do Garças/MT, 27 de junho de 2018.

CARLOS AUGUSTO FERRARI

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 279142 Nr: 6692-93.2018.811.0004

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamento s/a

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fran Karlos de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO ALVIM BITES 

CASTRO - OAB:88562

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Defiro o pedido retro.

Expeça-se o mandado de busca e apreensão.

Cumpra-se nos termos do art. 3º,§ 12. da lei 911/1969.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 280458 Nr: 7445-50.2018.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Decisão->Procedimento de 

C u m p r i m e n t o  d e  S e n t e n ç a / D e c i s ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VdAdO, AAdAO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RCdO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Recebo a presente demanda, uma vez que constam os requisitos legais 

do artigo 319 e 320 do Código de Processo Civil

Defiro as benesses da gratuidade da justiça, conforme os artigos 98 e 99 

do CPC

 Intime-se o réu, para, em 03 dias, pagar, as prestações vencidas e 

vincendas no decorrer do processo, provar que o fez ou justificar a 

impossibilidade de efetuá-lo (art. 528 do CPC), sob pena de prisão, 

conforme preceitua o art. 528, §§1º e 3º do CPC.

 Após, conclusos.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 200675 Nr: 4182-15.2015.811.0004

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aeroprest Comércio de Derivados de Petróleos Ltda, 

Maria Carmem Marcelo de Deus, Durval Peixoto de Deus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública Estadual

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉRIN LEONEL VILELA - 

OAB:15.821, Raphael Godinho Pereira - OAB:23557/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tratam-se de embargos de declaração propostos em face da sentença de 

fls. 76/79, sustentando o embargante a existência de omissão e 

contradição.

 É o relatório necessário.

De início, esclarece-se que, segundo a legislação procedimental, os 

embargos de declaração objetiva aclarar questões referentes à 

ambiguidade, contradição, obscuridade ou, ainda, suprir omissão sobre 

tema de pronunciamento obrigatório.

No caso em testilha, a embargante afirma a presença de omissão e 

contradição, porém o que se pretende, por vias transversas, é espécie de 

juízo de retratação da sentença embargada, o que torna inadequada a via 

eleita, já que a matéria tratada em sentença seguiu seu liame lógico, não 

aparentando ser, portanto, omissa.

Logo, a reforma da sentença prolatada deve ser pleiteada através dos 

meios judiciais pertinentes ao caso, e não via embargos de declaração.

Diante do exposto, ante a ausência de hipótese de cabimento, REJEITO os 

embargos declaratórios interpostos pela embargante e mantenho a 

decisão embargada por seus próprios fundamentos.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 280645 Nr: 7557-19.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ailton Moreira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de General Carneiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudino Bortolanza - OAB:MT 

21.716

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Recebo a inicial uma vez que, de acordo com os requisitos legais contidos 

no artigo 319 do Código de Processo Civil.

 Como requerido, defiro as benesses da gratuidade da justiça, nos termos 

dos artigo 98 e 99 do CPC.

Diante do fato de que no presente caso não se admite autocomposição, 

deixo de designar audiência de conciliação nos termos do art. 334, §4º, II 

do CPC.

Cite-se o Requerido para oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) 

dias, contado a partir da citação (art. 335, III c/c art. 231 ambos do CPC), 

sob pena de presunção de veracidade das alegações de fato feitas pela 

Parte contrária (art. 344 do CPC).

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

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 280497 Nr: 7456-79.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTINA RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Freudes Dias Carneiro - 

OAB:MT 22.543, Lais Daiane Magalhães Peres - OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Trata-se de ação de exoneração de alimentos, movida por Cristina 

Rodrigues da Silva em face de Segurada Líder dos Consórcios do Seguro 

Obrigatório DPVAT S/A, todos devidamente qualificados nos autos.

O autor pleiteia os benefícios da Gratuidade da Justiça, sem que, contudo 

traga informações que comprovem sua hipossuficiência.

Sendo assim, necessário que o autor emende a inicial, juntando 

documentos que comprovem a hipossuficiência alegada.

 Ante o exposto:

Intime-se a parte autora para, em 15 (quinze) dias, emendar a Inicial, sob 

pena de cancelamento da inicial, trazendo aos autos documentos que 

comprovem a hipossuficiência alegada

Decorrido o prazo, não emendada a inicial, voltem-me para sentença 

extintiva, nos termos do arts. 321 e 485, I do CPC.

Promovida a emenda, nova conclusão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 279216 Nr: 6737-97.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: E. V. de Moraes, Eleomar Vilela de Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Tauil Adolfo - OAB:MT 

8.208

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Trata-se de ação anulatória de lançamento fiscal com o pedido de tutela de 

urgência antecipada, proposta por E.V de Moraes – ME representada por 

Eleomor Vilela de Moraes em face de Estado de Mato Grosso 

representado por seu procurador, todos devidamente qualificados nos 

autos.

 A autora pleiteia os benefícios da Gratuidade da Justiça, sem que, trazer 

informações que comprovem sua hipossuficiência.

Sendo assim, necessário que o autor emende a inicial, juntando 

documentos que comprovem sua hipossuficiência ou efetue o pagamento 

das custas, bem como para que acoste aos autos instrumento de 

procuração.

 Ante o exposto:

1. Intime-se a parte autora para, em 15 (quinze) dias, emendar a Inicial, 

sob pena de indeferimento da mesma.

2. Decorrido o prazo, não emendada a inicial, voltem-me para sentença 

extintiva, nos termos do art. 485, I do CPC.

 3. Promovida a emenda, nova conclusão.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 238949 Nr: 15447-77.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Márcia Roberta Rodrigues Leal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco da Amazônia S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Julio César de Carvalho Júnior 

- OAB:Oab/MT10.032

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Augusto Borges - 

OAB:MT 6.189

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, nos termos do art. 487, 

I, do CPC e do art. 186 do Código Civil, declarando a inexistência do débito 

e nulidade da inscrição da requerente como AVALISTA do contrato de nº 
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5843450 com a reclamada, devendo, portanto o requerido tomar as 

devidas providências a fim de fazer a retirada do nome da autora do 

referido contrato, e ainda condeno o requerido à indenização por danos 

morais no patamar de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos 

morais causados a autora, com incidência de juros de mora de 1% ao mês 

e correção monetária, o primeiro desde a citação e o segundo desde a 

prolação desta sentença.Condeno o requerido ao pagamento das custas 

processuais e os honorários advocatícios arbitrados em 10% ao valor da 

condenação. Após o transito em julgado, arquive-se procedendo às 

baixas e anotações de praxe.Publique-se, Registre-se e 

Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 93262 Nr: 7066-27.2009.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elaine Ramos Lima, Ayná Vitória Ramos de Melo, Elaine 

Ramos Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Araguaiana - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elayne Bento Pereira - 

OAB:6404/MT, Jannira Laranjeira Siqueira Campos Moura - 

OAB:9549

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELLY CARVALHO JÚNIOR - 

OAB:6132, Natalie Cipriano Toledo - OAB:13074/MT, Rodrigo Xavier 

Guimarães - OAB:MT 15.338

 VISTOS.

À Distribuição para anotar se tratar de execução de sentença.

Após, intime-se a parte executada para que pague o valor devido, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de protesto, conforme art. 523 do 

CPC, bem como incidir em multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito remanescente, nos termos do artigo 523, §1º do mesmo dispositivo.

Decorrido o prazo para pagamento e não o tendo ocorrido, certifique-se e 

expeça-se mandado de penhora para que sejam penhorados tantos bens 

quantos bastem para a satisfação do crédito, precedendo-se também a 

avaliação dos bens e intimando as partes.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 165452 Nr: 7519-17.2012.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lorival Bonifácio de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Egidio Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wesley Eduardo da Silva - 

OAB:MT 13.617

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rogério Nóbrega da Silva - 

OAB:MT 14.736-A

 PROCESSO CÓD. 165452

Vistos.

Deferido o requerimento de fls.133 e realizada a busca de ativos 

financeiros em nome do executado, via sistema BACENJUD, esta restou 

infrutífera, conforme comprovante anexo.

 Quanto aos bens móveis encontrados, conforme extrato retirado do 

sistema RENAJUD, abra-se vista ao autor para se manifestar no prazo de 

15 (quinze) dias, indicando sua localização, uma vez que o sistema se 

destina apenas para anotação de penhora de bem móvel realizada 

fisicamente, nos termos do artigo 155 da CNGC c/c artigos 837 e 839 do 

Código Processual Civil.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Barra do Garças/MT, 28 de junho de 2018.

CARLOS AUGUSTO FERRARI

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 68502 Nr: 2004-74.2007.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBSdCdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CN&SL, CAdJdS, JBCN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO CÓD. 68502

Vistos.

Defiro o requerimento de consulta via sistema RENAJUD.

Quanto aos bens móveis encontrados, conforme extrato em anexo, 

abra-se vista ao autor para se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, 

indicando sua localização, uma vez que o sistema se destina apenas para 

anotação de penhora de bem móvel realizada fisicamente, nos termos do 

artigo 155 da CNGC c/c artigos 837 e 839 do Código Processual Civil.

 No tocante ao pedido de ofício à Delegacia da Receita Federal, indefiro-o, 

tendo em vista que os valores pleiteados na execução são 

desproporcionais ao sigilo constitucionalmente garantido.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Barra do Garças/MT, 28 de junho de 2018.

CARLOS AUGUSTO FERRARI

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 213935 Nr: 11842-60.2015.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eleandro Antonio Marques Peres, Priscilla 

Souza Lima Caetano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luceny Rodrigues Severino 

de Lima - OAB:GO 13.988, Luciana Severino Nunes Parreira - 

OAB:MT 18.718

 PROCESSO CÓD. 213935

Vistos.

Defiro o requerimento de consulta via sistema RENAJUD.

Quanto aos bens móveis encontrados, conforme extrato em anexo, 

abra-se vista ao autor para se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, 

indicando sua localização, uma vez que o sistema se destina apenas para 

anotação de penhora de bem móvel realizada fisicamente, nos termos do 

artigo 155 da CNGC c/c artigos 837 e 839 do Código Processual Civil.

 No tocante ao pedido de ofício à Delegacia da Receita Federal, indefiro-o, 

tendo em vista que os valores pleiteados na execução são 

desproporcionais ao sigilo constitucionalmente garantido.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Barra do Garças/MT, 28 de junho de 2018.

CARLOS AUGUSTO FERRARI

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 274366 Nr: 3722-23.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fundação Pio XII - Hospital do Câncer de Barretos, 

Henrique Duarte Prata

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M2 Agropromotora de Eventos Rurais Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Drielli Cristina Lopes dos 

Santos - OAB:SP 390.872

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO CÓD. 274366

Vistos.

Ciente do requerimento retro.

Entretanto, considerando que não há nos autos os dados necessários 

para o efetivo deferimento do pedido, abra-se vista ao autor para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, informe o número do CPF do representante legal 

da empresa executada.

Dessa forma, tendo em vista a diligência negativa de citação da requerida, 

fls.42, cancelo a audiência aprazada.

Com a manifestação do exequente, voltem-me conclusos para análise do 

pleito e realização das diligências cabíveis.
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 Cumpra-se.

 Barra do Garças/MT, 28 de junho de 2018.

CARLOS AUGUSTO FERRARI

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 212341 Nr: 10875-15.2015.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleibe Vieira Arrais

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA PEREIRA DA SILVA - 

OAB:MT 12.672

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Ante a necessidade de perícia médica, NOMEIO como perito o médico 

clínico geral José Maria Alves Vilar, podendo ser encontrado na Rua Pires 

de Campos, n° 422, Bairro Centro, em Barra do Garças-MT, que deverá 

cumprir o encargo independente de compromisso, sob a fé do seu grau 

(artigo 466 do CPC).

Intime-o para agendar data e hora, não podendo ultrapassar o período de 

06 (meses) da ciência da nomeação para a realização da perícia, devendo 

informar ao oficial de Justiça a fim de intimação das partes.

A requerente deverá se apresentar para a perícia na data designada 

portando todos os seus exames.

Cientifique ainda o Sr. Perito que a recusa deverá ser devidamente 

justificada, sob pena das responsabilidades leais e administrativas.

Ainda, informe ao Sr. Perito que desde já arbitro para pagamento dos 

honorários periciais o valor de R$ 925,00 (novecentos e vinte e cinco 

reais), o que faço com fulcro no parágrafo único do artigo 2º da 

Resolução CNJ – RES – 2016/232, atento ao limite máximo da tabela III do 

anexo da referida Resolução, aumentada em 02 (duas) vezes e ½ (meia) 

o valor máximo. Justifico a majoração dos honorários, em razão da grande 

dificuldade em se encontrar médico perito na região, onde há anos há um 

ciclo de recorrentes escusas por parte dos nomeados.

Considerando que a perícia fora requerida pela parte autora e esta é 

beneficiária da justiça gratuita, deverá observar o disposto no artigo 95, 

§3°, II do CPC, em que a perícia será custeada com recursos alocados no 

orçamento do Estado de Mato Grosso.

Faculto desde já, nos termos do artigo 465, § 1º inciso I, II e III do Código de 

Processo Civil, às partes dentro de cinco (05) dias, contados da intimação 

do despacho de nomeação do perito, indicar seus assistentes técnicos e 

apresentar quesitos.

Com a perícia nos autos abra-se vista as partes a fim de que se 

manifestem no prazo de 10 (dez).

 Decorrido o prazo certifique-se e venham os autos conclusos.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 170884 Nr: 3394-69.2013.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paolo Cesar da Silva, Flávia Lucia David

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:GO/22.819, Gustavo Amato Pissini - OAB:MT 13.842-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o transito em julgado da sentença de fls. 98, remetam-se os 

autos ao arquivo, observando as cautelas de praxe.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 86127 Nr: 108-25.2009.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Daycoval S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Benirson Pina Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Samuel da Silveira - 

OAB:94243/MT, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:12880/O, JAYME 

FERREIRA DA FONSECA NETO - OAB:SP 270.628

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que já fora expedido ofício ao DETRAN-MT, remetam-se os 

autos ao arquivo, observando as cautelas de praxe.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 268205 Nr: 18182-49.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEdSB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRF, TRF, EdVPdR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dayana Eduarda da Silva - 

OAB:MT/23.203

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

Defiro o pedido retro, uma vez que a parte requerente manifesta interesse 

em realizar a audiência.

Citem-se os requeridos, com observância no endereço mencionado pela 

autora, a fim de que compareçam, à audiência de conciliação a ser 

realizada em 30 de agosto, às 16h00min (MT) pelo Núcleo de Conciliação 

desta Comarca, sob pena de incorrerem em multa por ato atentatório à 

dignidade da justiça (art. 334, §8º, do CPC).

Cumpra-se. Cite-se. Intimem-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 204670 Nr: 6416-67.2015.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastião Mendes Moreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonia Lima Sobrinho Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gricyella Alves Mendes Cogo - 

OAB:22506, Sebastião Mendes Moreira - OAB:MT 3.840

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Domingos Savio de Souza - 

OAB:MT 18.722

 VISTOS.

Trata-se de ação de extinção de condomínio c/c alienação judicial, 

ajuizada por Sebastião Mendes Moreira, em face de Antonia Lima Sobrinho 

Santos, todos devidamente qualificados nos autos em epígrafe.

 As fls. 159/160 a requerida manifestou interesse acerca da compra dos 

imóveis em discussão, bem como requereu avaliação judicial dos referidos 

bens.

Assim, defiro a realização de avaliação judicial do bem imóvel, a ser 

realizada por Oficial de Justiça.

Apresentada avaliação, digam as partes em 05 (cinco) dias.

Após, nova conclusão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 155137 Nr: 6923-67.2011.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Panamericano S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Welton Pereira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Martins - OAB:84.314/SP, 

Leislie de Fatima Haenisch - OAB:20099-GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, dar 

prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de direito, sob pena 

de extinção dos autos.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 184851 Nr: 6171-90.2014.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edivane Ferreira da Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Ante a necessidade de perícia médica, NOMEIO como perito o médico 

clínico geral José Maria Alves Vilar, podendo ser encontrado na Rua Pires 

de Campos, n° 422, Bairro Centro, em Barra do Garças-MT, que deverá 

cumprir o encargo independente de compromisso, sob a fé do seu grau 

(artigo 466 do CPC).

Intime-o para agendar data e hora, não podendo ultrapassar o período de 

06 (meses) da ciência da nomeação para a realização da perícia, devendo 

informar ao oficial de Justiça a fim de intimação das partes.

A requerente deverá se apresentar para a perícia na data designada 

portando todos os seus exames.

Cientifique ainda o Sr. Perito que a recusa deverá ser devidamente 

justificada, sob pena das responsabilidades leais e administrativas.

Ainda, informe ao Sr. Perito que desde já arbitro para pagamento dos 

honorários periciais o valor de R$ 925,00 (novecentos e vinte e cinco 

reais), o que faço com fulcro no parágrafo único do artigo 2º da 

Resolução CNJ – RES – 2016/232, atento ao limite máximo da tabela III do 

anexo da referida Resolução, aumentada em 02 (duas) vezes e ½ (meia) 

o valor máximo. Justifico a majoração dos honorários, em razão da grande 

dificuldade em se encontrar médico perito na região, onde há anos há um 

ciclo de recorrentes escusas por parte dos nomeados.

Considerando que a perícia fora requerida pela parte autora e esta é 

beneficiária da justiça gratuita, deverá observar o disposto no artigo 95, 

§3°, II do CPC, em que a perícia será custeada com recursos alocados no 

orçamento do Estado de Mato Grosso.

Faculto desde já, nos termos do artigo 465, § 1º inciso I, II e III do Código de 

Processo Civil, às partes dentro de cinco (05) dias, contados da intimação 

do despacho de nomeação do perito, indicar seus assistentes técnicos e 

apresentar quesitos.

Com a perícia nos autos abra-se vista as partes a fim de que se 

manifestem no prazo de 10 (dez).

 Decorrido o prazo certifique-se e venham os autos conclusos.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 225767 Nr: 6342-76.2016.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOMINGAS MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ORLANDO FERREIRA DE ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO RUBENS FAGUNDES 

PEREIRA - OAB:2025

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO CÓD. 225767

Vistos.

Deferido o pedido de informações acerca da existência de ativos 

financeiros m nome do executado José Orlando Ferreira de Araújo, este 

restou infrutífero, conforme extratos em anexo.

 Quanto aos bens móveis encontrados, via sistema RENAJUD, abra-se 

vista ao autor para se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, indicando 

sua localização, uma vez que o sistema se destina apenas para anotação 

de penhora de bem móvel realizada fisicamente, nos termos do artigo 155 

da CNGC c/c artigos 837 e 839 do Código Processual Civil.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Barra do Garças/MT, 29 de junho de 2018.

CARLOS AUGUSTO FERRARI

 JUIZ DE DIREITO

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 276903 Nr: 5353-02.2018.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Thiago Henrique Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Em 29.06.2018, às 12h30min, na sala de audiências, presente o MMº. Juiz 

de Direito Douglas Bernardes Romão, Promotor de Justiça Wdison Luiz 

Franco Mendes e o Defensor Público Edemar Barbosa Belém. Presente o 

réu. Realizada a oitiva das testemunhas Hélio Rocha da Silva e Kevin Kline 

Mariano Sousa Miranda. Realizada a oitiva da vítima Neidson Camargo dos 

Reis. O Promotor postulou a condenação em furto simples. A Defensoria 

requereu o reconhecimento de furto de uso e, subsidiariamente, furto 

simples. Após, o MM Juiz em áudio sentenciou condenando o réu por 

infringir o art. 155, caput, do CP, a pena de 01 (um) ano, de reclusão, e 10 

(dez) dias-multa na razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente, 

em regime fechado, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade. As 

partes não recorrerão. O MM Juiz deliberou: “1. Confeccione-se guia de 

execução definitiva a ser juntada no cód.165099. Comunique-se a Justiça 

Eleitoral. 2. Arquive-se.” Nada mais havendo a tratar, foi encerrado o 

presente termo que vai assinado por todos os presentes em audiência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 272769 Nr: 2823-25.2018.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lenilson Soares da Silva, Carlos Ferreira dos 

Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Em 29.06.2018, às 13h30min, na sala de audiências, presente o MMº. Juiz 

de Direito Douglas Bernardes Romão, o Promotor de Justiça Wdison Luiz 

Franco Mendes e o Defensor Público Edemar Barbosa Belem. Presentes 

os réus. Realizados os interrogatórios. Após, o MM Juiz decidiu: “1. Vistas 

às partes para alegações finais por memoriais.” Nada mais havendo a 

tratar, foi encerrado o presente termo que vai assinado por todos os 

presentes em audiência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 72716 Nr: 5938-40.2007.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Milton da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Em 29.06.2018, às 16h32min, na sala de audiência, presente o MM Juiz de 

Direito Douglas Bernardes Romão, Promotor de Justiça Wdison Luiz 

Franco Mendes, o Defensor Público Edemar Barbosa Belém. Presente o 

reeducando. Realizada a justificação. O Ministério Público manifesta pelo 

não acolhimento da justificativa apresentada pelo reeducando, requerendo 

a regressão para o regime fechado. Por sua vez, a Defensoria Pública 

manifesta pela manutenção do regime, postergando a análise de 

regressão definitiva. Após, em áudio, o MM. Juiz decidiu: “1. Regrido 

definitivamente o reeducando ante o cometimento de novo crime, nos 

termos da Súmula 526 do STJ. 2. Forme-se novo cálculo de pena com data 

base o dia 28.06.2018, incluindo a interrupção do período 26.08.2016 à 

27.06.2018. 3. Expeça-se mandado de prisão, com validade até 

28.06.2030.” Nada mais havendo a tratar, foi encerrado o presente termo 

que vai assinado por todos os presentes em audiência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 254469 Nr: 9254-12.2017.811.0004
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 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivaldo Santos de Sales

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEILA DA SILVA SOUSA 

FRANCO - OAB:OAB/MT 17.928/0, Wmarley Lopes Franco - OAB:MT 

3.353

 Decisão

Autos de cód. 254469

1. Ante o parecer ministerial em fl.189, defiro o pedido de fl.186/187, 

prorrogo por 30 (trinta) dias a realização da Perícia de Reprodução 

Simulada do Acidente de Trânsito.

2. Intime-se o perito para que agende data e horário para a realização da 

mencionada perícia.

3. Com a informação de data e horário da perícia, intime-se o réu e a 

defesa técnica.

4. Cumpra-se.

Barra do Garças, 29.06.2018

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 227841 Nr: 7613-23.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Kelvin Jhones José Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Decisão Autos de cód. 227841 3. Dispositivo a) Defiro a postulação 

defensiva de fls. 58/59, reestabelecendo o direito de visitas à requerente 

Loyanne Cardoso de Sousa. b) Oficie-se à Direção da Cadeia Pública. c) 

Intimem-se. Cumpra-se. d) Expeça-se cálculo de pena. Barra do Garças, 

29.06.2018 Douglas Bernardes Romão Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 270458 Nr: 1319-81.2018.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernando Henrique Silva de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 4.Dispositivoa)Absolvo o acusado Fernando Henrique Silva de Oliveira 

pelo crime tipificado no art. 307, do CP;b)Condeno o acusado Fernando 

Henrique Silva de Oliveira pelo crime tipíficado no artigo 155, § 4º, inciso I, 

do Código Penal, em concurso material com ao rt. 147, CP, à pena de 03 

(três) anos, 03 (três) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 03 (três) 

meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial fechado, vedada 

a substituição e a suspensão condicional da pena;c)Condeno o 

denunciado Fernando Henrique Silva de Oliveira em 10 (dez) dias-multa, à 

razão de 1/30 do salário mínimo o dia-multa vigente ao tempo do fato 

delituoso, observado o disposto pelo art. 60, do Código Penal.d)Nego ao 

réu o direito de recorrer em liberdade;e)Estando o acusado assistido por 

defensor público, isento-o ao pagamento de custas processuais;f)Na 

intimação do réu quanto à sentença, seja cumprido art. 

1.421/CNCGJ-TJMT;g)Intime-se o Ministério Público, o acusado e a 

vítima;h)Expeça-se guia de execução provisória, à ser unificada no 

executivo de código 218516/1°Vara Criminal de Barra do Garças - MT;i)Em 

seguida, arquive-se.Barra do Garças/MT, 3.7.2018.Douglas Bernardes 

RomãoJuiz de Direito

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002081-17.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JEOVA FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO ANDRE DA MATA OAB - MT0009126A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA PAULA RIBEIRO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) 

LEONARDO ANDRE DA MATA - MT0009126A, para que compareça à 

audiência de conciliação designada para o dia 14/08/2018 Hora: 15:00 

(MT), sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000871-28.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANE SANTOS ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMIRAMY BUENO DE CASTRO OAB - MT0005880S (ADVOGADO)

RAFAEL FERREIRA DA SILVA OAB - GO0043919A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) SIMIRAMY 

BUENO DE CASTRO - MT0005880S e RAFAEL FERREIRA DA SILVA - 

GO0043919A, para que compareça à audiência de conciliação designada 

para o dia 14/08/2018 Hora: 15:20 (MT), sob pena de contumácia e 

extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001794-54.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ETHOS LOCADORA E SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SILVEIRA OAB - MT0010410A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

H METAL CONSTRUTORA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) RODRIGO 

SILVEIRA - MT0010410A-O, para que compareça à audiência de 

conciliação designada para o dia 14/08/2018 Hora: 15:40 (MT), sob pena 

de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000680-46.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANE LEAL GARCIA VITORIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

POLLYANA SOARES MATOS OAB - MT0018383A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LATAM AIRLINES GROUP S/A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) 

POLLYANA SOARES MATOS - MT0018383A, para que compareça à 

audiência de conciliação designada para o dia 14/08/2018 Hora: 16:00 

(MT), sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001745-13.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ETHOS LOCADORA E SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SILVEIRA OAB - MT0010410A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

H METAL CONSTRUTORA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) RODRIGO 

SILVEIRA - MT0010410A-O, para que compareça à audiência de 

conciliação designada para o dia 14/08/2018 Hora: 16:20 (MT), sob pena 

de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000487-31.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JAIME LUIZ MORAES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU OAB - MT0015984A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADEVAIR DE OLIVEIRA SILVA (REQUERIDO)

EUCLEIO JOSE DA SILVA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADILSON LUIZ ESTEVES SILVA OAB - MT17166/O (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO dos advogados das partes para comparecerem à audiência 

de conciliação em relação à parte requerida Adevair de Oliveira Silva, 

designada para o dia 14/08/2018 Hora: 16:40 (horário de Cuiabá/MT), 

acompanhados das respectivas partes, sob pena de revelia e confissão 

no caso de ausência do requerido e contumácia seguida de extinção do 

processo no caso de ausência do requerente, neste caso, sem prejuízo 

de condenação nas custas do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001987-69.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON MULINARI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO JUSTINO DA SILVA OAB - MT0015695A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ ANTONIO JACOMINI (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) LUCIANO 

JUSTINO DA SILVA - MT0015695A, para que compareça à audiência de 

conciliação designada para o dia 14/08/2018 Hora: 17:00 (MT), sob pena 

de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001070-16.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WEULER MULLER ALVES SANTIAGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO dos advogados das partes para comparecerem à audiência 

de conciliação designada para o dia 01/08/2018 Hora: 12:20 (horário de 

Cuiabá/MT), acompanhados das respectivas partes, sob pena de revelia e 

confissão no caso de ausência do requerido e contumácia seguida de 

extinção do processo no caso de ausência do requerente, neste caso, 

sem prejuízo de condenação nas custas do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000871-91.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERSON PASSOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUDINEI ADRIANO SPANHOLI OAB - MT0018030A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) RUDINEI 

ADRIANO SPANHOLI - MT0018030A, para que compareça à audiência de 

conciliação designada para o dia 15/08/2018 Hora: 12:40 (MT), sob pena 

de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000973-16.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANI TAVARES AMARO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRO LUIS COSTA SAGGIN OAB - MT0005734A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GUYNEMER AIRES DO COUTO FILHO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) SANDRO 

LUIS COSTA SAGGIN - MT0005734A, para que compareça à audiência de 

conciliação designada para o dia 24/07/2018 Hora: 12:40 (MT), sob pena 

de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000904-81.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DEIVID LOPES SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATASHA CYNTHIA CANDIDA PEREIRA OAB - MT23329/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) NATASHA 

CYNTHIA CANDIDA PEREIRA - MT23329/O, para que compareça à 

audiência de conciliação designada para o dia 15/08/2018 Hora: 13:00 

(MT), sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000894-37.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR VIDAL GUIMARAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR OAB - MT0009353A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) VLAMIR 

MARCOS GRESPAN JUNIOR - MT0009353A, para que compareça à 

audiência de conciliação designada para o dia 15/08/2018 Hora: 13:20 

(MT), sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000869-24.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

NILSIMAR SILVA REIS SILVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSYKA DE FREITAS CAMARGOS OAB - MT0021776A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAYSA SILVA MELO CASON (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) JESSYKA 

DE FREITAS CAMARGOS - MT0021776A, para que compareça à audiência 

de conciliação designada para o dia 15/08/2018 Hora: 13:40 (MT), sob 

pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000865-84.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAM ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA DE SOUSA ARAUJO OAB - MT0021229A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURILIO ALVES DA SILVA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) MARIANA 

DE SOUSA ARAUJO - MT0021229A-O, para que compareça à audiência 

de conciliação designada para o dia 15/08/2018 Hora: 14:00 (MT), sob 

pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001003-51.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ERASMO RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT24040/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) JOAQUIM 

PEREIRA DOS SANTOS - MT24040/O, para que compareça à audiência de 

conciliação designada para o dia 27/07/2018 Hora: 12:00 (MT), sob pena 

de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000938-56.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:
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MOISES BENTO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO BORTOLANZA OAB - MT0021716A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) CLAUDINO 

BORTOLANZA - MT0021716A, para que compareça à audiência de 

conciliação designada para o dia 15/08/2018 Hora: 14:20 (MT), sob pena 

de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001046-85.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DEUSDET GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO BORTOLANZA OAB - MT0021716A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: CLAUDINO BORTOLANZA - MT0021716A, para que 

compareça à audiência de conciliação designada para o dia 30/07/2018 

Hora: 14:20 (MT), sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000850-18.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JAIME FRAGA GUIMARAES E CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEVER CARMO SILVA NETO OAB - MT24084/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WELLITON BERNARDO DE GODOY (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) CLEVER 

CARMO SILVA NETO - MT24084/O-O, para que compareça à audiência de 

conciliação designada para o dia 15/08/2018 Hora: 14:40 (MT), sob pena 

de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000833-79.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA GORGONHO MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REJANNE CILIATO COUTINHO OAB - MT0020320A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

T BARROSO SANTANA CONFECCAO - ME (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) REJANNE 

CILIATO COUTINHO - MT0020320A, para que compareça à audiência de 

conciliação designada para o dia 15/08/2018 Hora: 15:00 (MT), sob pena 

de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000828-57.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JULIENE ALVES DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO)

GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO OAB - MT21691/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) GERALDO 

ALVES DA COSTA RIBEIRO - MT21691/O e UBIRATAN MAXIMO PEREIRA 

DE SOUZA JUNIOR - MT20812/O, para que compareça à audiência de 

conciliação designada para o dia 15/08/2018 Hora: 15:20 (MT), sob pena 

de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000291-61.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

OIAMITA MOREIRA DE ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALAIANY FIGUEIREDO SILVA DE FREITAS OAB - MT0017912A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. (REQUERIDO)

SABEMI SEGURADORA SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO HACKMANN RODRIGUES OAB - RS0018660A (ADVOGADO)

Jacó Carlos Silva Coelho OAB - MT0015013S-A (ADVOGADO)

 

Autos nº 1000291-61.2018.811.0004 Pólo Ativo: OIAMITA MOREIRA DE 

ANDRADE Pólo Passivo: SABEMI SEGURADORA S/A Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Inicialmente, acolho a 

preliminar da Reclamada SABEMI, para exclusão do pólo passivo ZURICH, 

pois de qualquer forma seria esta excluída do polo passivo, vez que a 

parte autora não comprovou nenhuma relação dos fatos com tal empresa. 

3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O 

Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso 

demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com 

mais liberdade, como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: 

"O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, 

quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, 

nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE 

DECLARATORIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS E 

MATERIAIS, onde a parte autora aduz que foi surpreendida com a 

cobrança indevida de um seguro na sua conta bancária que não tem 

conhecimento da origem, e que para cancelar deveria entrar em contato 

diretamente com a ré, no entanto, apesar do esforço para cancelar os 

serviços, a reclamada continua efetuando a cobrança, sendo que 

apresenta contrato assinado ao qual a autora nega ser sua assinatura. Na 

contestação, alega preliminar de incompetência do juízo ante necessidade 

de perícia grafotécnica, e no mérito alega que a contratação é devida, 

conforme contrato em anexo, não havendo que se falar em indenização. 

Pois bem, inicialmente em analise as assinaturas constantes no contrato e 

as assinaturas constantes no documento da parte autora, procuração e 

ata de audiência, verifico que a assinatura não é semelhante, pois a leitura 

que se tem da assinatura transcrita no contrato apresentado é “Diamita”, 

subtendo que alguém tentou copiar a assinatura do RG, mas acabou se 

confundindo com “x” de designação do local a ser assinado com o nome 

da autora. Infere-se, portanto, que ocorreu a utilização indevida dos dados 

pessoais da parte Autora, restando configurada a falha na prestação de 

serviço praticada pela parte reclamada, visto que a ela caberia a analise 

dos documentos a fim de evitar esse tipo de ocorrência. No que concerne 

à reparação do dano, incide a responsabilidade objetiva. O Código de 

Defesa do Consumidor preceitua em seu art. 14 que “O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos”. Não há dúvida de que a conduta 

da parte requerida provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão 

suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a requerente teve 

o crédito abalado, sendo descontados valores de sua conta bancária sem 

seu consentimento. 3.1.DANOS MATERIAIS No que tange a cobrança de 

valores indevidos, a doutrina e a jurisprudência pátria tem se inclinado 

para a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, nos 

moldes do art. 42, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor. 

Com efeito, entendo que a autora deve ter restituído os valores cobrados 

indevidamente. Verifico que foram descontadas R$350,00( trezentos e 

cinquenta reais) que devem ser devolvidas em dobro. 3.2 DO DANO 

MORAL No que tange ao pedido de reparação à titulo de Dano Moral, 

entendo que a conduta da Reclamada causou sim abalo moral a 

Reclamante, abalo esse passível de indenização, posto que as cobranças 
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indevidas geram aborrecimentos diversos de mero dissabor, uma vez que 

frustam a relação de consumo e confiança entre a promovente e a 

promovida. O art. 14 do Código de Defesa do Consumidor disciplina a 

responsabilidade do fornecedor pelos danos causados por defeitos 

relativos à prestação dos serviços, sendo que a única forma de afastá-la 

é provando-se que inexiste o defeito ou que houve culpa exclusiva do 

consumidor ou de terceiro, prova essa que não foi feita no caso ora sub 

judice. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. ILEGITIMIDADE PASSIVA 

NÃO ACOLHIDA. COBRANÇA INDEVIDA NA FATURA DO CARTÃO DE 

CRÉDITO, CUJO DÉBITO ERA DESCONTADO DIRETO EM FOLHA DE 

PAGAMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E DESCASO COM O 

CONSUMIDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO 

MANTIDO. Não há que se falar em ilegitimidade passiva da ré, pois, ainda 

que seja o empregador quem realize o débito em folha de pagamento, os 

valores cobrados na fatura são lançados pela própria requerida, a qual 

recebe os valores descontados do contracheque do autor. Portanto, 

sendo ela a prestadora dos serviços, evidenciada está a sua 

responsabilidade pelos danos causados ao consumidor. Restou 

evidenciado nos autos que o autor teve incluído em sua fatura de cartão 

de crédito valores de compras que alega não ter feito. Diante da 

contestação dos valores lançados na fatura, era ônus da demandada 

demonstrar minimamente a origem dos lançamentos, prova que não veio 

aos autos. Ainda que se admita que o autor, ao notar os lançamentos 

indevidos em sua fatura, não tenha adotado as medidas de segurança 

previstas em um contrato de adesão, a ré tinha plenas condições de 

demonstrar, ainda que minimamente, a origem de cada lançamento. 

Somente assim, poderia haver a análise da culpa concorrente do 

consumidor e eventual exclusão de responsabilidade em relação à ré. A 

ausência de provas a respeito da origem dos débitos permite a conclusão 

que os lançamentos foram indevidos e que, diante do pagamento realizado 

por desconto em folha de pagamento, impõe-se o dever de ressarcir os 

valores cobrados e pagos indevidamente, nos termos do art. 42, § único 

do CDC. Não há que se falar em mero dissabor quando uma pessoa tem 

parte de seu salário descontado indevidamente por débitos que não deu 

origem, comprometendo seu sustento de forma considerável. Ainda, a 

requerida age com descaso e desrespeito com o consumidor ao resistir 

em encontrar uma solução para o impasse, seja no âmbito administrativo, 

seja no âmbito jurídico. O quantum arbitrado a título de danos morais, em 

R$2.500,00, que não comporta minoração, pois adequado aos parâmetros 

adotados pelas Turmas Recursais Cíveis em casos análogos. Ademais, é 

condizente com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, 

sendo mínimo para atingir o caráter pedagógico e punitivo. SENTENÇA 

MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO. 

(Recurso Cível Nº 71004814166, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Glaucia Dipp Dreher, Julgado em 27/06/2014) Evidente 

que a cobrança de valores indevidos é fato que configura lesão 

extra-patrimonial, capaz de gerar a condenação por dano moral. 

Constatado o dano moral, deve ser verificada a respectiva reparação, 

para o que imperioso o atendimento das vias adequadas. É cediço que, 

para a fixação do valor da indenização, deve-se obedecer aos princípios 

da equidade e moderação, bem como sopesar a capacidade econômica 

das partes, a intensidade do sofrimento do ofendido, a gravidade, a 

repercussão da ofensa e o grau do dolo ou da culpa do responsável. A 

reparação civil possui um tríplice escopo: indenizatório, punitivo e 

pedagógico, devendo objetivar tanto a compensação do mal justo 

experimentado pelo ofendido quanto a punição do causador do dano, 

desestimulando-o à repetição do ato. Destarte, entendo que, no caso em 

análise, levando-se em conta a natureza da ofensa, a situação econômica 

da ofensora e ofendida, inclusive pelo fato que a parte Reclamante 

trata-se de pessoa jurídica, bem como o como as circunstâncias em que 

os fatos se desenvolveram, plausível a fixação da indenização em 

R$4.000,00 (quatro mil reais). 4. DISPOSITIVO Diante do exposto, com 

fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, SUGIRO 

PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, para: a) CONDENAR, a 

Reclamada SABEMI SEGURADORA S/A a pagar a quantia de R$4.000,00 

(quatro mil reais) à titulo de indenização por danos morais ocasionados a 

Reclamante OIAMITA MOREIRA DE ANDRADE, valor com incidência de 

juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (artigos 404 e 405 

do Código Civil) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data da 

publicação desta sentença (Súmula 362 STJ). b) CONDENAR a Reclamada 

à restituir o indébito a Reclamante que consiste no valor de R$ 350,00 

(trezentos e cinquenta reais), em dobro, valor com incidência de juros de 

1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (artigos 404 e 405 do 

Código Civil) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data da 

publicação desta sentença (Súmula 362 STJ). c) Ainda, com esteio no 

artigo 3º c/c artigo 17º do NCPC, ambos combinados com o art. 485, VI, 

também do Diploma Processual Civil, não havendo ligação entre a 

Requerida e o objeto do direito afirmado neste juízo (o que implica na sua 

ilegitimidade passiva), julgo em relação a empresa ZURICH MINAS BRASIL 

SEGUROS S/A o presente feito sem apreciação do mérito. Como 

consequência da presente sentença, DECLARO inexistente a relação 

jurídica entre as partes. Sem custas e honorários, conforme disposto nos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011310-76.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

GILVANE BEZERRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS AURELIO RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT0017066A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADMINISTRABEM PARTICIPACOES LTDA (REQUERIDO)

J. VIRGILIO LANCAMENTOS DE IMOVEIS LTDA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: MARCOS AURELIO RODRIGUES DOS SANTOS - 

MT0017066A para que compareça à audiência de conciliação designada 

para o dia Tipo: Conciliação Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de 

Barra do Garças Data: 25/09/2018 Hora: 13:00 (Horario de Cuiaba), sob 

pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000802-59.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA ARAUJO FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO RUBENS FAGUNDES PEREIRA OAB - MT0002025A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: ANTONIO RUBENS FAGUNDES PEREIRA - 

MT0002025A para que compareça à audiência de conciliação designada 

para o dia Tipo: Conciliação Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de 

Barra do Garças Data: 17/08/2018 Hora: 13:40 (Horario de Cuiaba) , sob 

pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011771-82.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DINAIR CAMPOS DOS SANTOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MS0016393A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO SILVA VILELA OAB - MT0017368A (ADVOGADO)

UBIRATAN BARROSO DE CASTRO JUNIOR OAB - MT0020394A 

(ADVOGADO)

 

Intimação da parte recorrida para, querendo, apresentar, no prazo de 10 

(dez) dias, as contrarrazões ao Recurso Inominado interposto nos autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000849-33.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JAIME FRAGA GUIMARAES E CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEVER CARMO SILVA NETO OAB - MT24084/O-O (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

VINICIUS PINHEIRO MACIEL (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) CLEVER 

CARMO SILVA NETO - MT24084/O-O, para que compareça à audiência de 

conciliação designada para o dia 17/08/2018 Hora: 14:20 (MT), sob pena 

de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001104-88.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE HUMBERTO NOGUEIRA REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IZADORA LOPES NOGUEIRA REIS OAB - MT0021035A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALIPIO SCHUWANK MAGGI (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: IZADORA LOPES NOGUEIRA REIS - MT0021035A 

para que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

06/08/2018 Hora: 16:00/MT , sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000620-73.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

OSMAR FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUTE SOUZA OLIVEIRA OAB - MT0018250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) RUTE 

SOUZA OLIVEIRA - MT0018250A, para que compareça à audiência de 

conciliação designada para o dia 17/08/2018 Hora: 14:40 (MT), sob pena 

de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000620-73.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

OSMAR FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUTE SOUZA OLIVEIRA OAB - MT0018250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

 

1. Inicialmente cabe asseverar que a tutela antecipada só é permitida no 

âmbito desta justiça especializada em casos excepcionais, portanto, 

embora a regra seja não se permitir a aplicação da tutela antecipatória em 

sede dos Juizados, salvo nas situações onde esteja flagrante a 

necessidade de provimento imediato a fim de salvaguardar direitos, como 

deveras cuida o caso em tela, cumprindo assinalar, que é perfeitamente 

possível o cabimento da medida rogada no caso subjacente perante a 

batuta do Juizado Especial Cível. Tecida este simplória ponderação em 

torno da viabilidade do pedido de tutela satisfativa, calha analisar se estão 

presentes os requisitos autorizativos para a concessão da mesma no que 

concerne à hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 300 do Estatuto 

Processual Civil disciplina que: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 2. Pois 

bem, para a concessão in limine litis da tutela provisória faz-se necessário 

que no caso sub examine esteja presentes os requisitos delineados no 

artigo supramencionado. Na hipótese vertente, embora seja juridicamente 

possível o pedido formulado pela parte requerente, bem como a 

documentação carreada aos autos, a concessão da tutela provisória em 

análise de cognição sumária fere o princípio do devido processo legal, do 

contraditório e da ampla defesa, eis que ocorreria a satisfação da 

pretensão do autor sem oportunizar o direito de defesa à parte contrária, 

descaracterizando a probabilidade do direito e o perigo na demora. De bom 

alvitre consignar que esses princípios foram erigidos à categoria de norma 

fundamental pelo código de processo civil e, portanto, devem ser 

seguidos, posto que os são verdadeiros mandados de otimização, ou seja, 

no momento de decidir o julgador deve aplica-los ao caso concreto 

fazendo um cotejamento entre as disposições fáticas e jurígenas trazidas 

à baila. 3. No que toca à inversão do ônus da prova, primeiramente cabe 

ressaltar que a lei 8.078/90 constitui-se em um sistema autônomo e 

próprio, sendo fonte primária para o intérprete, entretanto deverá ser 

interpretado em consonância com o disposto em nossa Carta Magna, 

aplicando-se, ainda que de forma subsidiária, as disposições do CPC. 

Ocorre que o legislador ordinário não definiu o momento processual 

adequado para apreciação da inversão probante, competindo à 

jurisprudência e doutrina definirem tal celeuma até uma manifestação 

expressa da lei sobre o tema, vez que uma corrente tende a afirmar que o 

momento adequado é quando da sentença, ao passo que outra assevera 

ser antes, tratando-se de uma regra de instrução. 4. Em que pese os 

conteúdos díspares das correntes, compreendo que aludido instituto tem o 

seu momento de concretização influenciado pelo rito processual do 

processo, sendo que nos procedimentos ordinários o ideal é quando do 

saneamento do feito, por se tratar mais de uma regra de instrução, 

conforme previsto no artigo 357, III, do CPC, combinado com o disposto no 

artigo 373, § 1º, do mesmo diploma, sendo de bom alvitre destacar que 

mesmo sob o auspício do CPC de 1973 a jurisprudência se manifestava 

neste sentido, por todos: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LEI 8.078/90, 

ART. 6º, INC. VIII. REGRA DE INSTRUÇÃO. DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. 

1. O cabimento dos embargos de divergência pressupõe a existência de 

divergência de entendimentos entre Turmas do STJ a respeito da mesma 

questão de direito federal. Tratando-se de divergência a propósito de 

regra de direito processual (inversão do ônus da prova) não se exige que 

os fatos em causa no acórdão recorrido e paradigma sejam semelhantes, 

mas apenas que divirjam as Turmas a propósito da interpretação do 

dispositivo de lei federal controvertido no recurso. 2. Hipótese em que o 

acórdão recorrido considera a inversão do ônus da prova prevista no art. 

6º, inciso VIII, do CDC regra de julgamento e o acórdão paradigma trata o 

mesmo dispositivo legal como regra de instrução. Divergência configurada. 

3. A regra de imputação do ônus da prova estabelecida no art. 12 do CDC 

tem por pressuposto a identificação do responsável pelo produto 

defeituoso (fabricante, produtor, construtor e importador), encargo do 

autor da ação, o que não se verificou no caso em exame. 4. Não podendo 

ser identificado o fabricante, estende-se a responsabilidade objetiva ao 

comerciante (CDC, art. 13). Tendo o consumidor optado por ajuizar a ação 

contra suposto fabricante, sem comprovar que o réu foi realmente o 

fabricante do produto defeituoso, ou seja, sem prova do próprio nexo 

causal entre ação ou omissão do réu e o dano alegado, a inversão do 

ônus da prova a respeito da identidade do responsável pelo produto pode 

ocorrer com base no art. 6º, VIII, do CDC, regra de instrução, devendo a 

decisão judicial que a determinar ser proferida "preferencialmente na fase 

de saneamento do processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a 

quem não incumbia inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade" 

(RESP 802.832, STJ 2ª Seção, DJ 21.9.2011).” 5. Embargos de divergência 

a que se dá provimento. (ERESP 422.778/SP, REL. MINISTRO JOÃO 

OTÁVIO DE NORONHA, REL. P/ ACÓRDÃO MINISTRA MARIA ISABEL 

GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, JULGADO EM 29/02/2012, DJE 21/06/2012) 

5. No que diz respeito aos processos em que inexiste a fase de 

saneamento, a semelhança do que ocorre no âmbito dos juizados 

especiais, o instituto deve ser manejado quando se for proferir a 

sentença. Com efeito, nestas hipóteses a regra da inversão se presta 

mais a um juízo de valor sobre as provas já produzidas, sob pena de se 

permitir a inércia do consumidor caso saiba previamente que o encargo foi 

repassado para o fornecedor, o que desprestigia a busca da verdade 

real, vez que as partes devem contribuir ativamente para o desfecho da 

celeuma, produzindo as provas que se prestam a caracterizar suas 

alegações. Isto se dá pelo fato de que as regras da inversão do ônus da 

prova são de julgamento da causa e somente após a instrução do feito, no 

momento da valoração das provas, estará o juiz habilitado a afirmar se 

existe ou não situação de non liquet, sendo o caso ou não de inversão do 

ônus da prova, de igual forma também o Superior Tribunal de Justiça se 

pronunciou, v.g.: RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. 
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INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MOMENTO. SENTENÇA. 

POSSIBI-LIDADE. REGRA DE JULGAMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DO 

CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. 1. A jurisprudência do STJ não se 

pacificou quanto à possibilidade de o juízo inverter o ônus da prova no 

momento de proferir a sentença numa ação que discuta relação de 

consumo. 2. O Processo Civil moderno enfatiza, como função primordial 

das normas de distribuição de ônus da prova, a sua atribuição de regular 

a atividade do juiz ao sentenciar o processo (ônus objetivo da prova). Por 

conduzirem a um julgamento por presunção, essas regras devem ser 

aplicadas apenas de maneira excepcional. 3. As partes, no Processo Civil, 

têm o dever de colaborar com a atividade judicial, evitando-se um 

julgamento por presunção. Os poderes instrutórios do juiz lhe autorizam se 

portar de maneira ativa para a solução da controvérsia. As provas não 

pertencem à parte que as produziu, mas ao processo a que se destinam. 

4. O processo não pode consubstanciar um jogo mediante o qual seja 

possível às partes manejar as provas, de modo a conduzir o julgamento a 

um resultado favorável apartado da justiça substancial. A ênfase no ônus 

subjetivo da prova implica privilegiar uma visão individualista, que não é 

compatível com a teoria moderna do processo civil. 5. Inexiste surpresa na 

inversão do ônus da prova apenas no julgamento da ação consumerista. 

Essa possibilidade está presente desde o ajuizamento da ação e nenhuma 

das partes pode alegar desconhecimento quanto à sua existência. 6. A 

exigência de uma postura ativa de cada uma das partes na instrução do 

processo não implica obrigá-las a produzir prova contra si mesmas. Cada 

parte deve produzir todas as provas favorável de que dispõe, mas não se 

pode alegar que há violação de direito algum na hipótese em que, não 

demonstrado o direito, decida o juiz pela inversão do ônus da prova na 

sentença. 7. Recurso especial conhecido e improvido?. (REsp 

1125621/MG ? RECURSO ESPECIAL 2009/01322377-8, Relatora Nancy 

Andrighi, T3 ? Terceira Turma, 19/08/2010, DJe 07/02/2011). 6. Assim 

sendo, somente quando da prolação da sentença será avaliada a 

aplicação do artigo 6º do CDC, notadamente quando a inversão ali 

preconizada também reclama a inviabilidade técnica, fática ou lógica para 

produção da prova por parte do consumidor, o qual não se desobriga do 

encargo de provar suas alegações quando lhe é possível, sob pena de se 

deturpar o instituto para fins de autorizar um julgado escorado em meras 

presunções advinda da simples inércia do consumidor. 7. Frente ao 

exposto, por tudo mais que dos autos constam e com fulcro na inteligência 

extraída do art. 300, do CPC, INDEFIRO o pedido do promovente de tutela 

provisória 8- Designe-se audiência de conciliação e proceda à citação 

pessoal da parte requerida - na forma preconizada pelo art. 18, I, da 

LJESP, para comparecimento à audiência de conciliação (LJESP, art. 18, § 

1º), oportunidade em que poderá contestar a ação em uma das formas 

preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo facultada a formulação de 

pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo a citação conter em seu 

bojo a ressalva de que o não comparecimento à sessão de conciliação, ou 

à audiência de instrução e julgamento, implica na presunção de 

verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, art. 20), com 

julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo correio 

deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 9- Cientifique 

à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do art. 9º da 

Lei 9.099/1995. 10- Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, da LJESP, 

cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 11- Expeça-se o 

necessário. 12- Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001105-73.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO SILVA CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA - 

MT0021129Apara que compareça à audiência de conciliação designada 

para o dia 06/08/2018 Hora: 16:40/MT , sob pena de contumácia e extinção 

do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001106-58.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

THAISS CHRISTINA CARRION DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISE CRISTINE CAMPOS SILVA OAB - MT0016594A (ADVOGADO)

RAIZZA ADRIELLY FERREIRA DA SILVA OAB - MT0020660A 

(ADVOGADO)

NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS OAB - MT19832/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogados 

do(a) REQUERENTE: NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS - MT19832/O, 

RAIZZA ADRIELLY FERREIRA DA SILVA - MT0020660A, DENISE CRISTINE 

CAMPOS SILVA - MT0016594A para que compareça à audiência de 

conciliação designada para o dia 06/08/2018 Hora: 17:00 /MT, sob pena de 

contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001106-58.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

THAISS CHRISTINA CARRION DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISE CRISTINE CAMPOS SILVA OAB - MT0016594A (ADVOGADO)

RAIZZA ADRIELLY FERREIRA DA SILVA OAB - MT0020660A 

(ADVOGADO)

NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS OAB - MT19832/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogados 

do(a) REQUERENTE: NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS - MT19832/O, 

RAIZZA ADRIELLY FERREIRA DA SILVA - MT0020660A, DENISE CRISTINE 

CAMPOS SILVA - MT0016594A para que compareça à audiência de 

conciliação designada para o dia 06/08/2018 Hora: 17:00/MT , sob pena de 

contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010681-05.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DAYANE DUARTE CIRINEU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROLDRIGO QUEIROZ DE OLIVEIRA OAB - MT0013284A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ZZAB COMERCIO DE CALCADOS LTDA. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte exequente, por meio de seu(sua) advogado(a), do 

bloqueio de valores, via Bacenjud positivo, conforme Recibo de Protocolo 

juntado no Id 13962465, bem como sua INTIMAÇÃO para que requeira o 

que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001108-28.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JHULIA FABIANNY LIMA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IZADORA LOPES NOGUEIRA REIS OAB - MT0021035A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO VITOR OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: IZADORA LOPES NOGUEIRA REIS - MT0021035A 

para que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

07/08/2018 Hora: 13:00/MT , sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001110-95.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOICY SOARES BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOICY SOARES BORGES OAB - MT24924/O (ADVOGADO)

RICARDO TIBERIO OAB - MT12498-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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M DANTAS DE SOUSA (REQUERIDO)

HELLENA BARRETO COMERCIO DE BOLSAS - EIRELI (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogados 

do(a) REQUERENTE: JOICY SOARES BORGES - MT24924/O, RICARDO 

TIBERIO - MT12498-B,para que compareça à audiência de conciliação 

designada para o dia 07/08/2018 Hora: 14:00 /mt , sob pena de contumácia 

e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010027-86.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RITA DE CASSIA GOMES DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMILTON DE TAL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JUNIO CESAR COELHO DA SILVA OAB - MT0019199A-O (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO da parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar a 

quantia de R$ 1.430,69, sob pena de aplicação das multas do artigo 523, 

do Código de Processo Civil.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012953-06.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DIANARY CARVALHO BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LELIS BENTO DE RESENDE OAB - MT0012675A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAQUIM CANDIDO RIBEIRO (REQUERIDO)

SERGIO ANGELICO RIBEIRO (REQUERIDO)

MARCENARIA ARAGUAIA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VANISSE MONTEIRO CAMPOS OAB - MT0021827A (ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria 

para que, nos termos do artigo 42, § 2.º da Lei 9.099/95, apresente 

contrarrazões ao Recurso Inominado no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000233-92.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DE SOUZA ARGOLO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BEATRIZ DE FREITAS COSTA AMADIO OAB - MT9707/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CELIOMAR RODRIGUES FARIAS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GILMAR MOURA DO NASCIMENTO OAB - MT19048/O (ADVOGADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO: Intimação da parte executada, por 

meio de seu advogado Gilmar Moura do Nascimento OAB/MT 19048, para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, pagar a quantia de R$ 2.162,80 (Dois mil, 

centos e sessenta e dois reais e oitenta centavos), sob pena de aplicação 

das multas do artigo 523, do CPC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001113-50.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LAERTE CARNEIRO LEAO JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRO LUIS COSTA SAGGIN OAB - MT0005734A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HUGLEIB FERNANDO VILELA RODRIGUES (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: SANDRO LUIS COSTA SAGGIN - MT0005734A para 

que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

08/08/2018 Hora: 12:00/MT , sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001114-35.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO FARIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: PAULO ANTONIO GUERRA - MT16276/O para que 

compareça à audiência de conciliação designada para o dia 08/08/2018 

Hora: 12:20/MT , sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000905-66.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WENDER FERREIRA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO RAFAEL DE JESUS COSTA NASSER OAB - MT0016905A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DE FATIMA DA SILVA (REQUERIDO)

JOAO BOSCO DA SILVA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) FLAVIO 

RAFAEL DE JESUS COSTA NASSER - MT0016905A, para que compareça 

à audiência de conciliação designada para o dia 17/07/2018 Hora: 14:20 

(MT) , sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001120-42.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EROMIRO DIONISIO ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL LUIZ ESTEVES OAB - MT22330/O (ADVOGADO)

CARLA VENTURINE ESTEVES OAB - MT0021977A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE BARRA DO GARCAS LTDA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogados 

do(a) REQUERENTE: GABRIEL LUIZ ESTEVES - MT22330/O, CARLA 

VENTURINE ESTEVES - MT0021977Apara que compareça à audiência de 

conciliação designada para o dia Tipo: Conciliação Sala: CONCILIAÇÃO - 

Juizado Especial de Barra do Garças Data: 10/08/2018 Hora: 12:20/MT , 

sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000736-79.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO NUNES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO BORTOLANZA OAB - MT0021716A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: CLAUDINO BORTOLANZA - MT0021716A para que 

compareça à audiência de conciliação designada para o dia 17/08/2018 

Hora: 16:40 /MT , sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000722-32.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

IRACILDA PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

DEFIRO a parte autora os benefícios da Justiça Gratuita, vez que declara e 

comprova ser pessoa hipossuficiente conforme Lei 1060/50. Verifico que 

o recurso interposto pela parte requerente preenche os requisitos de 
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admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da LJESP), foi manejado 

(regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda parte, da 

LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão 

ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato 

impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) não havendo que se falar em 

preparo, vez que é beneficiária da justiça gratuita, razão pela qual o 

RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo. Tendo em vista que a parte 

recorrida já apresentou contrarrazões, remetam-se os autos a Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso, com as nossas homenagens. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000964-54.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

NADLA LORRANA BARROS DIAS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA VENTURINE ESTEVES OAB - MT0021977A (ADVOGADO)

GABRIEL LUIZ ESTEVES OAB - MT22330/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogados 

do(a) REQUERENTE: CARLA VENTURINE ESTEVES - MT0021977A, 

GABRIEL LUIZ ESTEVES - MT22330/O,para que compareça à audiência de 

conciliação designada para o dia Tipo: Conciliação Sala: CONCILIAÇÃO - 

Juizado Especial de Barra do Garças Data: 23/07/2018 Hora: 15:00/mt , 

sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000993-07.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO SIMOES BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHEL RIBEIRO RODRIGUES SILVA OAB - MT12081/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GUAXE ENCOMIND PARTICIPACOES S/A (REQUERIDO)

ENCOMIND ENGENHARIA LTDA (REQUERIDO)

GUAXE CONSTRUTORA LTDA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: MICHEL RIBEIRO RODRIGUES SILVA - MT12081/O 

para que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

25/07/2018 Hora: 14:20/mt , sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001101-36.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE AMADO ZILIO SPOHR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIELE INACIO OLIVEIRA OAB - RO0005872A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: FRANCIELE INACIO OLIVEIRA - RO0005872A para 

que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

06/08/2018 Hora: 14:40 /MT , sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001121-27.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EROMIRO DIONISIO ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL LUIZ ESTEVES OAB - MT22330/O (ADVOGADO)

CARLA VENTURINE ESTEVES OAB - MT0021977A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE BARRA DO GARCAS LTDA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogados 

do(a) REQUERENTE: GABRIEL LUIZ ESTEVES - MT22330/O, CARLA 

VENTURINE ESTEVES - MT0021977Apara que compareça à audiência de 

conciliação designada para o dia Tipo: Conciliação Sala: CONCILIAÇÃO - 

Juizado Especial de Barra do Garças Data: 10/08/2018 Hora: 12:40/mt , 

sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001122-12.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EROMIRO DIONISIO ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA VENTURINE ESTEVES OAB - MT0021977A (ADVOGADO)

GABRIEL LUIZ ESTEVES OAB - MT22330/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE BARRA DO GARCAS LTDA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogados 

do(a) REQUERENTE: GABRIEL LUIZ ESTEVES - MT22330/O, CARLA 

VENTURINE ESTEVES - MT0021977Apara que compareça à audiência de 

conciliação designada para o dia 10/08/2018 Hora: 13:00 /MT , sob pena 

de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001124-79.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO NASCIMENTO ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR - 

MT0016625Apara que compareça à audiência de conciliação designada 

para o dia 13/08/2018 Hora: 12:00/MT , sob pena de contumácia e extinção 

do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001125-64.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO ALVES CAETANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES - 

MT0017620Apara que compareça à audiência de conciliação designada 

para o dia : 10/08/2018 Hora: 13:40/MT , sob pena de contumácia e 

extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001126-49.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

BENTO ALVES CARVALHO FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES - 

MT0017620Apara que compareça à audiência de conciliação designada 

para o dia : 10/08/2018 Hora: 14:00/mt , sob pena de contumácia e 

extinção do processo.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 194449 Nr: 143-72.2015.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102874/7/2018 Página 68 de 859



Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Charles Pereira Barbosa, João Lazo da Silva 

Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriano de Azevedo Araújo - 

OAB:MT 13.179-B

 DECISÃO INTERLOCUTÓRIA MISTA

Autos nº: 143-72.2015.811.0004 Código: 194449

Vistos, etc.

1. Trata-se de Termo Circunstanciado de Ocorrência instaurado com o fito 

de apurar a eventual prática do delito de rixa (art. 137 do CP) cometido 

pelos autores do fato Charles Pereira Barbosa e João Lázaro da Silva 

Santos, fatos ocorridos em 21.12.2014.

2. É o relato essencial.

3. Inicialmente, demonstrou-se nos autos que houve a nomeação de 

defensor em favor do autor do fato João Lázaro da Silva Santos. Com 

efeito, INTIME-SE o patrono para que apresente defesa prévia no prazo 

legal de 10 dias.

 4. Por outro lado, conforme ressai dos autos o indiciado Charles Pereira 

Barbosa cumpriu a transação penal a ele imposta, razão pela qual, 

DECLARO, com arrimo no artigo 84, Parágrafo Único da Lei 9.099/1995 

extinta a punibilidade do fato sub judice, não implicando este decisum em 

obstáculo à propositura de eventual ação civil com espeque nos eventos 

em apreço (art. 67, II, do CPP c/c art. 92 da Lei 9.099/1995).

 5. Sem custas (art. 54 e 55 da Lei 9.099/1995).

6. Ciência ao Ministério Público.

7. Após o trânsito em julgado, providencie as baixas necessárias e o 

arquivamento dos autos.

8. Publique-se.

9. Registre-se.

10. Intime-se.

11. Cumpra-se.

12.

 Barra do Garças-MT, 29 de junho de 2018.

Fernando da Fonsêca Melo

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 252859 Nr: 8266-88.2017.811.0004

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valberto Soares Cardoso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLERISMAR FERREIRA DE 

OLIVEIRA - OAB:19415, Simone dos Santos Moreira Ferreira - 

OAB:MT 19350

 DESPACHO

 Autos n.º: 8266-88.2017.811.0004 Código: 252859

 Vistos, etc.

1. Objetivando o bom andamento processual, o Ministério Público 

manifestou-se (fl. 48) acerca da intimação dos advogados do autor do 

fato quanto da vítima para informar à respeito da composição civil no 

prazo de 05 (cinco) dias.

2. Ainda, caso informem quanto a impossibilidade do instituto aludido, 

requer vistas para o oferecimento da denúncia.

 3. Neste sentido, DEFIRO a cota ministerial encartada.

4. Intime-se.

5. Expeça-se o necessário.

 6. Cumpra-se.

 Barra do Garças-MT, 25 de junho de 2018.

Fernando da Fonsêca Melo

Juiz Titular

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 263603 Nr: 15251-73.2017.811.0004

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Katia Castro Oliveira Naves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adalberto Alves de Matos - 

OAB:MT 4.502

 Intimação do Advogado da autora do fato KATIA CASTRO OLIVEIRA 

NAVES, para dar inicio a prestação de serviço na Instituição a secretaria 

de ação Social de Barra do Garças/MT, devendo comprovar nos autos. 

Eu, Bartira Maria de Carvalho Técnica Judiciária que assina

Comarca de Cáceres

1ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1002654-15.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

E. C. D. A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ABDEL MAJID EGERT NAFAL NETO OAB - MT18932/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

S. D. D. O. (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CÁCERES - FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1002654-15.2018.8.11.0006 EXEQUENTE: EMMELINE COSTA DE ARAUJO 

EXECUTADO: SALVIANO DAMIAO DE OLIVEIRA Vistos etc. Trata-se de 

Ação de Execução de Alimentos proposta por D. L. C. O., representado 

por sua genitora Emmeline Costa de Araujo, em desfavor de Salviano 

Damião de Oliveira, todos devidamente qualificados nos autos em epígrafe. 

Analisando detidamente os autos, verifica-se que a parte autora pretende 

a execução de prestação de alimentos inadimplidas consistentes na 

atualização monetária do valor acordado no período de 2016 a 2018. Não 

obstante os fatos narrados, o débito alimentar que autoriza a prisão civil 

do devedor é o que compreende as 03 (três) prestações anteriores ao 

ajuizamento da ação conforme súmula 309 do STJ e art. 528, § 7º do CPC. 

Dessa maneira, intime-se a parte autora, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, emende a exordial para adequar o rito da coerção pessoal 

com o cálculo de até 03 (três) últimas prestações anteriores ao 

ajuizamento da presente com demonstrativo do débito atualizado, sob 

pena de indeferimento desta e/ou cancelamento da distribuição, consoante 

estabelece o art. 321 c/c art. 290, ambos do Código de Processo Civil. 

Decorrido o prazo mencionado e devidamente certificado, à conclusão. Às 

providências. Cumpra-se. Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 155297 Nr: 2804-86.2013.811.0006

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JRHT, ERHT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERHT, AT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a sentença de fls. 96/98 transitou em julgado sem 

interposição de recurso.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 98098 Nr: 3182-47.2010.811.0006

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATDGS, RFDGS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WBS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, que em cumprimento ao Artigo 203 § 4º do CPC, ou artigo 335 da 

CNGC, e, de acordo com a legislação vigente e o provimento 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, encaminhando-o a Defensoria Pública para 
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manifestar sobre a petição de fls. 84/86.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 179307 Nr: 1820-34.2015.811.0006

 AÇÃO: Prestação de Contas->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MARIA ANGELICA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ARI ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON CHAVES LIRA - 

OAB:6330/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Dê-se vista dos autos ao Ministério Público.

Após, à conclusão para deliberação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 167736 Nr: 4462-14.2014.811.0006

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDINE ALVES DA SILVA, MARIA ANGELICA DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ARI ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO AUGUSTO BORDONI 

MANZEPPI - OAB:9203, MILTON CHAVES LIRA - OAB:6330/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Compulsando os autos, verifico que o pedido de remoção de inventariante 

ainda se encontra juntado no presente feito (fls. 304/307), bem como foi 

equivocadamente certificado às fls. 308 que a petição foi desentranhada e 

juntada nos autos de código 179307.

Desse modo, devolvo os autos ao cartório para que seja efetivamente 

cumprida a determinação de fls. 302.

Ainda, certifique-se se todos os herdeiros foram intimados para 

manifestar acerca do pedido de fls. 300/301. Em caso negativo, 

proceda-se com o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 184612 Nr: 5001-43.2015.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA ANGELICA DA SILVA, CARLOS ALVES 

DA SILVA, CLAUDINE ALVES DA SILVA, PAULO ALVES DA SILVA, 

MATHEUS GOMES ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIME SANTANA ORRO SILVA - 

OAB:6.072-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Certifique-se acerca de eventual informação do julgamento do mérito do 

Agravo de Instrumento interposto pela autora e, em caso positivo, junte-se 

o acórdão ao feito.

Após, voltem os autos conclusos para análise do pedido de fls. 134/135.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 80754 Nr: 7256-18.2008.811.0006

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KELCIO JUNIO GARCIA - 

OAB:8169-MT, LUIZ EMÍDIO DANTAS JUNIOR - OAB:7400/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista a devolução da carta de intimação da perita nomeada nos 

autos por motivo “mudou-se” (fl. 515), DESTITUO a digna perita Sra. Maria 

Tereza de Farias do encargo a ela conferido, e NOMEIO como perito nos 

autos o Sr. Gerson Fanaia Pereira, contador inscrito no CRC MT sob o 

número 008440-007 e CRA-MT 2494, com endereço na Avenida Dr. Helio 

Ribeiro, 525, Sala 1010 e 1011 – Edificio Helbor Dual Business, bairro 

Alvorada, Cuiabá/MT, que deverá ser intimado da nomeação para 

avaliação da situação da empresa Emicel, notadamente aferir o ativo e 

passivo a que faziam jus os herdeiros quando do falecimento do Sr. Divino 

da Silva, bem como, para no prazo de 10 (dez) dias, apresentar proposta 

de honorários, que deverá ser custeada pelo Espólio do Senhor Divino da 

Silva.

Após, intime-se o inventariante para manifestar, no prazo de 10 (dez) 

dias.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 75007 Nr: 1717-71.2008.811.0006

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MADC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IERDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS MÁRIO CASTRILLON 

MENDES ARAÚJO - OAB:10.506/MT, TRIANA CAMPANA MICHELIS - 

OAB:5277

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Inventário dos bens deixados pelo falecimento de 

Inácio Eurípedes Rodrigues da Costa, sendo nomeado inventariante a Sra. 

Maria Aparecida da Costa.

Foram apresentadas as primeiras declarações com a inicial.

As últimas declarações com retificação às fls. 115/117.

Guia de isenção do imposto sobre transmissão causa mortis GIA ITCD às 

fls. 118/121.

Certidões negativas de tributos relativos aos bens do espólio, referentes 

às Fazendas Municipal, Estadual e Federal às fls. 122/125.

Diante do exposto, com fulcro no artigo 659 do Código de Processo Civil, 

HOMOLOGO, para que produza os devidos e legais efeitos à partilha de 

fls. 115/117, relativa aos bens deixados pelo falecimento de Inácio 

Eurípedes Rodrigues da Costa, atribuindo aos herdeiros os seus 

respectivos quinhões hereditários em todos os bens descritos nestes 

autos, o que faço com fundamento no artigo 654, do CPC, ressalvados 

erros, omissões ou eventuais direitos de terceiros.

 Transitada em julgado, expeça-se o respectivo Formal de Partilha.

 Publique-se. Intimem-se

Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 27115 Nr: 2552-35.2003.811.0006

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO JORGE DA CUNHA FONTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE MARIA FONTES DE CASTRO LUZ, 

ESPÓLIO DE NATALINO RODRIGUES FONTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ RENATO DE OLIVEIRA 

SILVA - OAB:6557, RICARDO JORGE DA CUNHA FONTES - OAB:8037-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ RENATO DE OLIVEIRA 

SILVA - OAB:6557, RICARDO JORGE DA CUNHA FONTES - OAB:8037-B, 

SUELLEYN DE OLIVEIRA PAINS - OAB:15753/MT

 Vistos etc.

Defiro o pedido de expedição de certidão conforme requerido às fls. 

403/404.

Quanto ao pedido de habilitação de fls. 430/431, tenho que o mesmo não 

merece acolhimento, haja vista que o mesmo o requereu para ter vistas 

dos autos, procedimento este desnecessário, uma vez que o presente 
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feito não tramita em segredo de justiça, para tanto basta a sua vinda ao 

balcão deste juízo, e, ainda, não houve a concordância dos herdeiros com 

a sua habilitação nos autos.

 Ademais, quanto aos valores que pretende o peticionante depositar nos 

autos, uma vez que o acordo ocorreu no Estado de São Paulo, seu 

cumprimento deve se dar no processo de origem, nos termos avençados 

pelas partes, não cabendo a este juízo o seu recolhimento/repasse ou 

expedição de guia judicial.

Por fim, defiro o pedido de fls. 440/441, para suspender o andamento do 

processo, pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias.

Decorrido o prazo, o que deverá ser certificado, intime-se o inventariante 

para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 236295 Nr: 5447-41.2018.811.0006

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADCDCESD6B

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LINDOMAR DA SILVA REZENDE - 

OAB:7.388/OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.Instado a manifestar-se o representante do Ministério Público 

opina desfavorável a expedição do alvará para realização do “Arraiá 

Corrêa”, ressaltando que não foram juntados aos autos, a comprovação 

de cientificação da Secretaria Municipal de Saúde, do Conselho Tutelar de 

Cáceres e a contratação de seguranças, devendo os organizadores 

apresentarem documento que comprove a vistoria da estrutura do evento 

e o respectivo Alvará de Incêndio e Pânico emitido pelo Corpo de 

Bombeiros.É o relato. Decido.A Portaria nº. 001/2013, da Vara da Infância 

e Juventude da Comarca de Cáceres, publicada em 13/08/2013, tem 

aplicação aos eventos festivos ocorridos nesta comarca.Assim, verifico 

que no presente pedido de alvará, o responsável pela organização do 

evento cumpriu com o disposto na Portaria Judicial nº. 001/2013 – 

GAB/1ªVARA, o que dispõe o Capítulo III, que trata de evento/festa sem 

controle de acesso ao público.Com efeito, nos termos do artigo 9º da 

referida portaria que disciplina a forma e os documentos necessários para 

a expedição de Alvará para a realização de eventos festivos, que visem a 

participação de crianças e adolescentes, vejo que restaram parcialmente 

cumpridos.Assim, verifico que no presente pedido de alvará, o 

responsável pela organização do evento cumpriu parcialmente o que rege 

o disposto na Portaria Judicial nº. 001/2013 – GAB/1ªVARA, o que dispõe 

o Capítulo III, que trata de evento/festa com controle de acesso ao público, 

haja vista não ter juntado aos autos o Alvará de Incêndio e Pânico emitido 

pelo Corpo de Bombeiros.Importante registrar ainda, que o responsável 

pela realização do evento deverá atentar-se às demais determinações 

contidas na portaria deste juízo.Posto isso, DEFIRO o pedido para 

concessão de alvará de autorização para realização do evento 

denominado “Arraiá Corrêa”, CONDICIONANDO à apresentação do 

documento supramencionado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 16695 Nr: 330-70.1998.811.0006

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDO CARLOS DA FONSECA, MARIA DA PENHA 

FARIAS, JOÃO NICOLAU DA FONSECA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ANIBAL NICOLAU DA FONSECA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÓVIS MARTINS SOARES - 

OAB:7414, JOÃO BATISTA CARDOSO - OAB:5303/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista que não foi possível a localização do atual inventariante 

(fls. 393) e inventariante removido (fl. 395) para cumprimento da decisão 

de fls. 389, intime-se o causídico do espólio, para apresentar endereço de 

ambos, no prazo de 15 (quinze) dias.

Uma vez juntados os endereços, expeça-se o necessário para o 

cumprimento da decisão supra.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 184495 Nr: 4934-78.2015.811.0006

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MGSM, JCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FNM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CIBELI SIMÕES SANTOS - 

OAB:11.468 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMERSON PINHEIRO LEITE - 

OAB:19744/O

 Vistos etc.

Homologo a desistência da oitiva da testemunha Angela Maria dos Santos.

Ademais, cumpra-se integralmente a decisão de fls. 399, intimando-se as 

partes para apresentação de memoriais finais, no prazo sucessivo de 05 

(cinco) dias, primeiro o requerente.

 Decorrido o prazo e devidamente certificado, dê-se vista dos autos ao 

Ministério Público para manifestação.

 Em seguida, à conclusão para prolação de sentença.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 92798 Nr: 7901-09.2009.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPDEDMG, PCBL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDWGA, TFGAR, WGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIELY RODRIGUES PIOVEZAN 

- OAB:15352-MT, MILTON CHAVES LIRA - OAB:6330/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALT JUNIOR - 

OAB:5.005, Triana Gonçalves Ramires - OAB:22759/MT

 Vieram os autos conclusos.Em sede de Juízo de retratação mantenho a 

decisão vergastada, haja vista que, diante do falecimento do Requerido e 

a negativa expressa dos requeridos em se prestar a ceder material 

genético para o exame de DNA, é humanamente impossível de se efetivar 

a prova pericial ora requerida, considerando, ainda, que não foi apontado 

pela parte autora outro método para realização da perícia.Oficie-se à 

Primeira Câmara de Direito Privado, encaminhando a presente decisão 

para fins de justificar a negativa ao pleito do Agravante.Outrossim, 

intime-se a parte autora para que, no prazo de 10 (dez) dias, indique a 

composição genética que pretende utilizar para a realização do respectivo 

exame.No mais, aguarde-se decisão do recurso de agravo de 

instrumento.Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 144752 Nr: 2719-37.2012.811.0006

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WPB, MLPB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JGR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REJANE CRISLEY BARROZO - 

OAB:GO/37980

 Vistos, etc.Trata-se de Ação de Investigação de Paternidade, proposta 

por Wesley Pereira Brito, em face de José Gomes Rodrigues, todos 

devidamente qualificados nos autos.Compulsando os autos, verifico que 

este Juízo se tornou incompetente para processar e julgar o presente 

feito, uma vez que o requerente encontra-se residindo na cidade de São 

Felix do Araguaia/MT, conforme informado às fls. 120, tratando-se assim, 

de incompetência territorial. Ademais, a parte autora requer o 

prosseguimento do feito, com remessa dos autos a Comarca de São Felix 

do Araguaia /MT. (...) Com isso, no caso concreto tem-se que o exequente 

não tem domicílio nesta cidade e Comarca de Cáceres, sendo que o último 
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endereço informado se trata do município de São Felix do Araguaia /MT, 

qual Rua Buriti, nº 359, Setor Bandeirante, Cep 78665-000, Bairro Alto Boa 

Vista, cidade de São Felix do Araguaia /MT. Ademais, a parte autora 

pugna pela remessa dos autos a Comarca de São Felix do Araguaia sob 

argumento de economia e celeridade processual. Sendo assim, o juízo 

competente para julgar a presente demanda, é o do domicílio em que o 

exequente reside, até porque este é o mais viável para que realize todas 

as diligências que o caso requer.Deste modo, considerando que o 

requerente reside no município de São Felix do Araguaia /MT, devem os 

autos ser remetidos ao Juízo de São Felix do Araguaia /MT. Posto isso, 

declaro a incompetência relativa deste juízo e DECLINO de minha 

competência jurisdicional para conhecer, processar e julgar a presente 

ação, em favor do douto Juízo da Comarca de São Felix do Araguaia /MT, 

para onde determino a remessa deste feito.Intimem-se.Após o decurso do 

prazo recursal, remetam-se os autos àquela Comarca, com as baixas e 

anotações necessárias.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 148165 Nr: 6613-21.2012.811.0006

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

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

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VRL

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - 

OAB:9.309 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Ação de Retificação de Registro Público proposta por Vicente 

Rodrigues Leite, devidamente qualificado nos autos em epígrafe.

Compulsando o presente feito, verifico que o requerente objetiva, tão 

somente, a retificação de seu registro civil, visto que requer a correção da 

data de nascimento.

 Ocorre que, conforme se abstrai da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso dos Foros 

Judicial e Administrativo – CNGC, no art. 292, bem como do art. 51, inciso 

VI do COJE, a competência para julgar o pedido objetivado na presente 

ação é das Varas Cíveis, vejamos:

"Os pedidos de restauração, suprimento, retificação, nulidade e 

cancelamento de registros públicos tramitarão perante os respectivos 

Juízos Cíveis, na forma do artigo 51, incisos VI, do COJE/MT. "

Desta forma, considerando que a Resolução nº 005/2014/TP alterou a 

competência das Varas desta Comarca, passando esta Vara a ser 

especializada em Família, Sucessões e Infância e Juventude, é certo que a 

competência deve ser atribuída a uma das varas cíveis desta Comarca.

Portanto, declino da competência e determino a distribuição da presente 

ação a uma das varas cíveis desta Comarca.

Intime-se.

Cumpra-se, com anotações e baixas necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 135610 Nr: 4714-22.2011.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FPDC, FLC, JDDC, FLC, FSC, LDC, NCSC, 

RFDS, NDMC, RDC, RDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MERCIA VILMA DO CARMO - 

OAB:8873/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados pela 

parte autora, e por consequência RECONHEÇO e DECLARO como 

existente a união estável entre Josefa Dias de Carvalho e Nélio Paes de 

Campos, a partir do ano de 1995 até a data do seu óbito, para que 

produza os jurídicos e legais efeitos.Em consequência, julgo extinto o 

processo, com julgamento de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

CPC.Sem custas e honorários, tendo em vista que as partes são 

beneficiárias da justiça gratuita.Intimem-se.Ciência ao Ministério 

Público.Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 56680 Nr: 3232-15.2006.811.0006

 AÇÃO: Separação Litigiosa->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GJDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SODSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALT JUNIOR - 

OAB:5.005

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial e 

DECRETO o divórcio de Geraldo Joaquim de Souza e Selma Oliveira da 

Silva Souza, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, bem como determino sejam partilhados entre as partes litigantes, na 

proporção de 50% para cada, o caminhão do casal e o débito apontado 

pela Requerida, nos termos acima exposto. Sem custas e honorários, na 

forma da lei, vez que a requerente é beneficiária da justiça gratuita.Ciência 

o Ministério Público.Intimem-se.Após o trânsito em julgado, expeça-se o 

necessário mandado de averbação ao ofício competente.

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 68174 Nr: 5637-87.2007.811.0006

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZÔNIA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REZENDE DUTRA & REZENDE LTDA, 

MERCEDES REZENDE DUTRA, DENIS FÉLIX DUTRA, HELEN SIMONE 

REZENDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILTON MASSAHARU MURAI - 

OAB:16.783/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HERBERT DA SILVA REZENDE - 

OAB:8012/MT, PAULA MARCIA CACERES DAN - OAB:3.621

 Nos termos do art. 203 § 4º do CPC, impulsiono os presentes autos, a fim 

de intimar a Parte Requerente, por meio de seu advogado, legalmente 

constituído, para manifestar-se e requerer o que entender de direito no 

prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 98119 Nr: 3203-23.2010.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUÍZ CARLOS CALONE

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINE DE OLIVEIRA SILVA 

DE SOUZA - OAB:13.222, CLEITON TUBINO SILVA - OAB:5239-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:13241-A/MT

 Certifico para os devidos e legais efeitos que o recurso de apelação 

interposto pela parte autora, ora denominada apelante, foi protocolizado 

tempestivamente. Certifico outrossim, que a apelante efetuou o preparo, 

conforme guia de fl. 183 verso. Isso posto, intimam-se a parte requerida, 

ora denominada apelada, para contrarrazoar no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 44064 Nr: 2527-51.2005.811.0006

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DA GRANDE 

CÁCERES-SICREDI GRANDE CÁCERES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO ODEMAR GATTASS, MARILÚCIA 

AMBRÓSIO GATTASS, MIGUEL ABDALA GATTAS ORRO NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 
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OAB:11546 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ATILA SILVA GATTASS - 

OAB:2308/MT

 Ante ao decurso do prazo solicitado, INTIMAM-SE novamente a parte 

autora para manifetação no prazo de 10 (dez) dias, dando efetivo 

andamento ao feito, sob pena de extinção e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 170046 Nr: 6287-90.2014.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA NATALINA CARDOSO DOURADINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIA CRISTINA ARAUJO VESU-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIELY RODRIGUES PIOVEZAN 

- OAB:15352-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Certifico para os devidos e legais efeitos que o Recurso de Apelação da 

parte Requerida, ora denominada apelante, foi interposto no prazo legal. 

Certifico outrossim, que a apelante deixou de efetuar o preparo, tendo em 

vista ser beneficiário da justiça gratuita. Isso posto, intimam-se a parte 

Requerente, ora denominada apelada para contrarrazoar, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 156593 Nr: 4246-87.2013.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A - CFI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIMAS PIRES COELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO LUZ PEREIRA - 

OAB:18473-A, MOISÉS BATISTA DE SOUZA - OAB:21442-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 203, § 4º, CPC, impulsiono os autos, a fim de INTIMAR 

A PARTE REQUERENTE, por meio de seu advogado, legalmente 

constituído, para manifestar-se nos autos e requerer o que entender de 

direito, no prazo de 10 (dez) dias, ante a devolução do mandado de 

citação com certidão negativa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 102067 Nr: 7163-84.2010.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZÔNIA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERIK ROSARIO MORAES DE ARRUDA, JOSÉ 

FELIX DE OLIVEIRA, JOSÉ FELIX DE OLIVEIRA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA HASSE - OAB:8.689 

MT, Marcelo Augusto Borges - OAB:6.189 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DE 

CACERES - OAB:

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que o Recurso de Apelação 

interposto pelo Requerido JOSÉ FELIX DE OLIVEIRA é TEMPESTIVO. 

Certifico ainda, que não foi efetuado o preparo pela parte Requerida, ora 

denominada Apelante, tendo em vista ser beneficiária da justiça gratuita. 

Assim, nos termos do art. 152, § VI do CPC, impulsionam-se os autos 

INTIMANDO-SE via DJE/MT o Requerente, ora denominado Apelado, 

através de seu(ua)(s) advogado(a)(s) legalmente constituído, para que, 

querendo, responda ao recurso no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 183948 Nr: 4620-35.2015.811.0006

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ingá Veículos Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Guilherme Henrique Scheidt

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO DESIDÉRIO - 

OAB:40321, FABIO LUIS ANTONIO - OAB:31149

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 203, § 4º, CPC, impulsiono os autos, a fim de INTIMAR 

A PARTE REQUERENTE, por meio de seu advogado, legalmente 

constituído, para manifestar-se nos autos e requerer o que entender de 

direito, no prazo de 10 (dez) dias, ante a devolução do mandado de 

citação com certidão negativa.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 184416 Nr: 4902-73.2015.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCI CLAIRE GARCIA GALVÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTOS GARCIA COMÉRCIO DE VEÍCULOS 

LTDA ME, FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOMINGOS SAVIO RIBEIRO 

PINTO - OAB:10.899

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO DE FARIA MONTEIRO - 

OAB:138.436/SP, RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - OAB:9764 - A

 Nos termos do art. 203 § 4º do CPC, impulsiono os autos a fim de INTIMAR 

as partes requerente e requerida, por meio de seus advogados, 

legalmente constituídos, para especificarem as provas que efetivamente 

desejam produzir, justificando expressamente suas respectivas 

pertinências e razões específicas para cada meio probatório no prazo de 

10 (dez) dias, sob pena de indeferimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 48287 Nr: 5469-56.2005.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDINEI JOSÉ DE FARIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIA INEZ CANHETE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO MARIANO DOS 

SANTOS - OAB:6463/MT, MILTON CHAVES LIRA - OAB:6330/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDEVARD FRANÇA DO 

AMARAL - OAB:4930/MT

 Nos termos do art. 203 § 4º do CPC, impulsiono os autos a fim de intimar a 

parte requerente, por meio de seu advogado, legalmente constituído, para 

manifestar-se nos autos e requerer o que entender de direito, no prazo de 

10 (dez) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 180124 Nr: 2340-91.2015.811.0006

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON CAIRES, CLEUZA FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIGUEL ARCANJO PEREIRA, LUCINEI BENTO 

DA LUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BIANCA KLEIM DIAS - 

OAB:14062, CLAUDIO PALMA DIAS - OAB:3523-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Certifico para os devidos fins e legais efeitos, que uma das partes 

requerida apresentou recurso de apelação, sendo este, tempestivo. Posto 

isso, nos termos do art. 203, § 4º, CPC, impulsiono os autos, a fim de 

INTIMAR AS PARTES REQUERENTES, por meio de seu advogado, 

legalmente constituídos, para apresentar contrarrazões no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 10611 Nr: 874-87.2000.811.0006

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRE RICARDO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FIAT LEASING S/A - ARRENDAMENTO 
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MERCANTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIME SANTANA ORRO SILVA - 

OAB:6072-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUILHERME DE ARRUDA CRUZ 

- OAB:12642/MT, SUE ELLEN BALDAIA SAMPAIO - OAB:11366/MT

 DECISÃO

1 – Não obstante o pedido de penhora de valores (fl. 361/362), a verdade 

é que a sentença condenou a parte ré, além de promover o ressarcimento 

do pagamento indevido realizado pelo exequente (comprovante de 

pagamento das parcelas 13 a 33 – fls. 184/189), à “restituição do valor 

residual garantido, desde que o valor obtido com a venda do veículo Fiat 

Pálio (fl. 11 – descrição do bem) somado ao valor pago antecipadamente a 

título de VRG seja igual ou superior ao total pactuado como VRG na 

contratação, ressaltando que não existem descontos de outras despesas 

ou encargos contratuais a serem abatidas do eventual valor residual 

garantido a ser restituído”.

Logo, é preciso, antes de promover os atos de constrição, realizar a 

liquidação da dívida ora executada.

Desse modo, INTIME-SE a parte executada para, no prazo de 15 dias, 

apresentar nos autos o valor da venda do veículo, com os documentos 

comprobatórios, sob pena de se considerarem válidos os cálculos 

apresentados pela parte exequente.

2 – Havendo resposta da parte executada, INTIME-SE a parte exequente 

para manifestar no prazo de 15 dias, pugnando o que entender de direito 

para o andamento da execução, sob pena de arquivamento.

3 – Por outro lado, em caso de inércia do Banco, CONCLUSOS para 

análise dos pedidos de fls. 361/362.

4 – INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 152959 Nr: 187-56.2013.811.0006

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOANA APARECIDA COLETI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3.056 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 DECISÃO

1 – Considerando a petição de fls. 119/120, PROCEDA-SE a retificação da 

capa dos autos e do Sistema de Informações Processuais – Apolo, 

fazendo constar como Cumprimento de Sentença, tendo como exequente 

a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso e como parte executada 

Banco Bradesco S/A.

2 – Na forma do artigo 513, § 2º, inciso I, do CPC, INTIME-SE o executado, 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague a integralidade da dívida em 

execução, sob pena de acréscimo de multa de 10% (dez por cento), bem 

como honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento), ex vi do 

artigo 523, caput e §1º, do CPC.

3 – Transcorrido o prazo acima sem pagamento voluntário, INTIME-SE a 

parte exequente para manifestar no prazo de 15 dias, pugnando o que 

entender de direito, sob pena de arquivamento.

4 – Em caso de cumprimento espontâneo, EXPEÇA-SE o necessário para 

levantamento de valores por ventura depositados em favor da parte 

credora.

5 – CONSIGNEM-SE no ato de intimação da parte devedora que, 

transcorrido o prazo acima sem pagamento voluntário, iniciar-se-á o prazo 

de 15 (quinze) dias para apresentação de impugnação nos próprios autos 

(artigo 525 do CPC).

6 – Com ou sem requerimentos formulados, certifique-se nos autos e 

façam-se os autos CONCLUSOS para apreciação ou arquivamento.

7 – CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 181004 Nr: 2879-57.2015.811.0006

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO MIRANDA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:16168-A MT, JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - 

OAB:45445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Trata-se de busca e apreensão ajuizada por BANCO ITAUCARD S/A em 

face de JOÃO MIRANDA DA SILVA, ambos qualificados nos autos, 

visando retomar a posse do bem alienado fiduciariamente ante o 

inadimplemento das prestações ajustadas.

Instruiu a inicial com os documentos, dentre eles o contrato de 

financiamento com garantia fiduciária, a comprovação da mora e o 

instrumento de protesto.

1 – Assim, demonstrados os requisitos legais, DEFERE-SE liminarmente a 

medida postulada para o fim de determinar a expedição de mandado de 

busca e apreensão dos bens indicados na inicial, depositando-os junto 

aos representantes legais indicados pelo requerente.

2 – Executada a liminar, CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida para, 

querendo, contestar a ação em 15 (quinze) dias ou, pagar a dívida 

pendente em 05 (cinco) dias (Decreto-Lei n. 911/69, art. 3.º, com as 

alterações da Lei 10.931 de 2004).

3 – DEFEREM-SE os benefícios constantes do artigo 212, §2º do Código de 

Processo Civil, bem como, fica desde já autorizada a prerrogativa § 2º do 

artigo 536, do mesmo diploma legal, devendo para tanto, os Oficiais de 

Justiça agirem com a devida cautela, podendo, inclusive, utilizar o reforço 

policial, em sendo necessário.

4 – INTIME-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 153194 Nr: 451-73.2013.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALTENIR IESENCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3.056 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMAJ-ESCRITÓRIO MODELO 

DE ASSISTÊNCIA JURIDICA-UNEMAT - OAB:EMAJ, MURILO OLIVEIRA 

SOUZA - OAB:14689-B

 DECISÃO

1 – Considerando a petição de fls. 99/99-verso, PROCEDA-SE a 

retificação da capa dos autos e do Sistema de Informações Processuais – 

Apolo, fazendo constar como Cumprimento de Sentença, tendo como 

exequente Banco Bradesco S/A e como parte executada Valtenir Iesenco.

2 – INTIME-SE a parte devedora, por edital, conforme dispõe o art. 513, § 

2º, IV, do CPC, para cumprimento da sentença – pagamento das verbas 

sucumbenciais, acrescido das custas, se houver – no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% (dez por cento), 

bem como honorários advocatícios no importe de 20% (vinte por cento), 

ex vi do artigo 523, caput e §1º, do CPC.

3 – Transcorrido o prazo acima sem pagamento voluntário, EXPEÇA-SE 

mandado de penhora e avaliação na forma do artigo 523, §3º, do CPC a 

fim de realizar a constrição de patrimônio do devedor executado.

4 – Em caso de cumprimento espontâneo, EXPEÇA-SE o necessário para 

levantamento de valores por ventura depositados em favor da parte 

credora.

5 – CONSIGNEM-SE no ato de intimação da parte devedora que, 

transcorrido o prazo acima sem pagamento voluntário, iniciar-se-á o prazo 

de 15 (quinze) dias para apresentação de impugnação nos próprios autos 

(artigo 525 do CPC).

6 – Com ou sem requerimentos formulados, certifique-se nos autos e 

façam-se os autos CONCLUSOS para apreciação ou arquivamento.

7 – CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 150235 Nr: 8968-04.2012.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP. DE CRÉD. DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MT-SICREDI SUDOE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMUNDO FILHO VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON MARTINS MELLO - 
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OAB:3811 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

1 – Considerando a petição de fl. 86, PROCEDA-SE a retificação da capa 

dos autos e do Sistema de Informações Processuais – Apolo, fazendo 

constar como Cumprimento de Sentença, tendo como exequente 

Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Sudoeste de 

Mato Grosso e como parte executada Edmundo Filho Vieira.

2 – Na forma do artigo 513, § 2º, inciso I, do CPC, INTIME-SE o executado, 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague a integralidade da dívida em 

execução, sob pena de acréscimo de multa de 10% (dez por cento), bem 

como honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento), ex vi do 

artigo 523, caput e §1º, do CPC.

3 – Transcorrido o prazo acima sem pagamento voluntário, INTIME-SE a 

parte exequente para manifestar no prazo de 15 dias, pugnando o que 

entender de direito, sob pena de arquivamento.

4 – Em caso de cumprimento espontâneo, EXPEÇA-SE o necessário para 

levantamento de valores por ventura depositados em favor da parte 

credora.

5 – CONSIGNEM-SE no ato de intimação da parte devedora que, 

transcorrido o prazo acima sem pagamento voluntário, iniciar-se-á o prazo 

de 15 (quinze) dias para apresentação de impugnação nos próprios autos 

(artigo 525 do CPC).

6 – Com ou sem requerimentos formulados, certifique-se nos autos e 

façam-se os autos CONCLUSOS para apreciação ou arquivamento.

7 – CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 03 de julho de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 40240 Nr: 5392-81.2004.811.0006

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DA GRANDE 

CÁCERES-SICREDI GRANDE CÁCERES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO DRUM RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON LUIS ALVES - 

OAB:7432, DIEGO DE ALMEIDA VARGAS NUNES - OAB:6062-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 DECISÃO

1 – Como requerido pela parte exequente, DEFERE-SE o pedido de 

inclusão do nome da parte executada nos cadastros de inadimplentes por 

meio do sistema SERASAJUD, com esteio no artigo 782, §3º do CPC.

2 – No mais, INTIME-SE a parte exequente para pugnar o que entender de 

direito para o andamento do feito no prazo de 15 dias, sob pena de 

arquivamento.

3 – CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 57769 Nr: 4128-58.2006.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WSB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ MARIA DE SOUZA RAMOS 

- OAB:16559, LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - OAB:8506-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOBÉ BARRETO DE OLIVEIRA - 

OAB:8404/MT

 DESPACHO

1 – Diante do pedido de fls. 238/239, INTIME-SE a parte exequente para 

que, no prazo de 15 dias, comprove nos autos que a parte executada se 

trata de empresa individual.

2 – Após, CONCLUSOS para análise dos pedidos de fls. 238/239.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 163010 Nr: 300-73.2014.811.0006

 AÇÃO: Medida Cautelar (art. 796 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: JAIRO ANSELMO DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIELY RODRIGUES PIOVEZAN 

- OAB:15352-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3.056 MT

 DESPACHO

1 – Uma vez que houve o cumprimento espontâneo da sentença (fls. 

67/68) e que já houve o levantamento de valores pela parte autora (fl. 76), 

ARQUIVEM-SE os presentes autos com as baixas e anotações 

necessárias.

2 – CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 10374 Nr: 677-35.2000.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DORVANDO MARIO FERRO, PALMÉRIO DE 

JESUS BOTELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16691-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMARILDO BORGES DE 

OLIVEIRA - OAB:6121/MT, FRANCISCO MARIANO DOS SANTOS - 

OAB:6463/MT

 DECISÃO

1 – No que concerne ao pedido de fls. 241/241-verso, com fulcro no artigo 

10 da Lei 13.340/2016, DEFERE-SE a suspensão processual até a data de 

27/12/2018.

2 – Decorrido o prazo de suspensão, INTIME-SE a parte exequente para 

pugnar o que entender de direito para o andamento do feito no prazo de 

10 (dez) dias, sob pena de arquivamento.

3 – Transcorrido o prazo assinalado, CERTIFIQUE-SE e, após, 

CONCLUSOS.

4 – CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 70405 Nr: 7845-44.2007.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EIXO MAQUINAS MOTORES E PROD. AGROP. LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO ANDRADE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDNEY BERTUCCI - 

OAB:4.319-OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIME SANTANA ORRO SILVA 

- OAB:6072-b

 DESPACHO

1 - A parte exequente postula a constrição de valores através do sistema 

BACENJUD. Ocorre que credor deixou de trazer com a petição planilha 

atualizada do débito exequendo, sendo certo que sequer fora 

apresentado o valor atualizado da dívida quando do pedido de 

cumprimento de sentença.

Infelizmente, mostra-se corriqueiro pedidos deste jaez, em que os 

exequentes pedem ao Juízo a efetivação de constrição de valores, porém, 

não apresentam elementos essenciais para tal mister.

Evidentemente que tal atribuição não pode ficar a cargo do Poder 

Judiciário, qual seja a de vasculhar as páginas dos autos, muitas vezes 

estão distribuídas em mais de um volume, em busca de dados simples e 

que são de maior interesse e de responsabilidade do credor.

Ademais, o cálculo e sua atualização são ônus processual da parte que 

os postula.

 Dessa forma, INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, colacione a planilha atualizada do débito, sob pena de 

arquivamento.

Em seguida, sendo a dívida atualizada, remetam-se os autos CONCLUSOS 

para análise dos pedidos de fls. 166/167.

2 - CUMPRA-SE.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007649-08.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LENIN VLADIMIR REYES PEREZ (REQUERENTE)
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PARADA CARIBENA CAFE BAR LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO AMBROSIO CURVO FILHO OAB - MT0022120A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIA ANGELICA MACIEL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1007649-08.2017.8.11.0006. 

REQUERENTE: PARADA CARIBENA CAFE BAR LTDA - ME, LENIN 

VLADIMIR REYES PEREZ REQUERIDO: FLAVIA ANGELICA MACIEL 1 – Em 

análise à manifestação de id. 13211152, verifica-se que a parte autora 

visa à reconsideração da decisão de id. 11354052, que deferiu 

parcialmente a liminar requerida na exordial, sob o fundamento de que a ré 

estaria residindo no exterior e que o veículo objeto do pedido liminar está 

sendo utilizado pelos familiares da demandada e prestes a ser alienado 

por preço vil a terceira pessoa. Em que pese os argumentos lançados pela 

parte autora, acerca da pretensão de reforma da decisão liminar, a aludida 

manifestação se trata de instrumento inidôneo para tanto, de modo que 

este Juízo INDEFERE o pedido de reconsideração, devendo ser manejado 

para tal fim a via recursal adequada. 2 - No mais, quanto à informação de 

que o veículo estaria prestes a ser alienado pelos familiares da ré, a parte 

demandante deixou de trazer qualquer comprovação nesse sentido, 

capaz de alterar o raciocínio jurídico firmado anteriormente. Ou seja, não 

especificou a origem da notícia de alienação do bem, tampouco 

demonstrou que ele estaria prestes a ser alienado, o que poderia ter sido 

realizado por meio de juntada de anúncios de venda ou de qualquer 

demonstração da oferta do veículo, o que não se vê. Bem por isso, na 

esteira dos elementos de convicção que se encontram nos autos, não 

vislumbrando este Juízo a comprovação de qualquer fato novo hábil a 

modificar o decisum de id. 11354052, INDEFERE o pleito de retenção do 

veículo, formulado pela parte autora. 3 – A fim de dar prosseguimento no 

feito, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 dias, apresentar o 

endereço atualizado da parte ré, a fim de que seja promovida a sua 

citação, sob pena de extinção do feito. 4 – Apresentado novo endereço, 

EXPEÇA-SE o necessário para cumprimento. 5 – Por outro lado, 

transcorrido o prazo sem manifestação, CONCLUSOS. 6 – CUMPRAM-SE. 

Cáceres/MT, 03 de julho de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1005209-39.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANA FLAVIA DE FRANCA MANGUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA FLAVIA DE FRANCA MANGUEIRA OAB - MT23622/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1005209-39.2017.8.11.0006. 

REQUERENTE: ANA FLAVIA DE FRANCA MANGUEIRA REQUERIDO: 

YMPACTUS COMERCIAL S/A 1 – De início, CERTIFIQUE-SE o decurso do 

prazo para apresentação de resposta pela parte demandada. 2 – No mais, 

pretende a parte autora, como se vê no id. 12453455, com a inércia da 

parte demandada, a penhora no rosto dos Autos n. 

0800224-44.2013.801.0001, em trâmite na Segunda Vara Cível de Rio 

Branco/AC, para satisfação total do seu crédito. Pois bem. De início, é 

preciso dizer que, ao menos no momento, não se depara com elementos 

de convicção acerca das alegações da parte autora. Isso porque, não há 

prova documental suficiente dos fatos constitutivos, de modo que não há 

como julgar a vertente liquidação, ao menos neste momento, mormente 

pela ausência de prova documental suficiente, como acima já delineado. 

Diante do exposto, este Juízo INDEFIRE o pleito em questão. 3 – Diante da 

necessidade da busca de elementos que corroborem as alegações 

expostas pela parte autora, OFICIE-SE ao Juízo da 2ª Vara da Comarca de 

Rio Branco/AC para, no prazo de 15 dias, informar se houve a liberação 

de acesso ao sistema da empresa para os usuários. Caso negativo, para 

que disponibilize o(s) extrato(s) das contas existentes no CPF/nome da 

parte autora. 4 – Com a resposta, INTIME-SE a parte autora para 

manifestar no prazo de 15 dias, pugnando o que entender de direito. 5 – 

Após, CONCLUSOS. Cáceres/MT, 03 de julho de 2018. RAMON 

FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1004586-72.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

HELIO GIMENES ESTEVES JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARA DE OLIVEIRA OAB - MT0018817A (ADVOGADO)

ANTHONY DANIEL DE CAMPOS RODRIGUES OAB - MT24184/O 

(ADVOGADO)

HELIO GIMENES ESTEVES JUNIOR OAB - MT24276/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1004586-72.2017.8.11.0006. 

REQUERENTE: HELIO GIMENES ESTEVES JUNIOR REQUERIDO: YMPACTUS 

COMERCIAL S/A 1 – De início, diante do que se vê na certidão de id. 

12513546, a parte demandada fora devidamente citada, deixando 

transcorrer “in albis” o prazo para apresentar resposta. Logo, 

DECRETA-SE a revelia da parte demandada, na forma do art. 344 do CPC. 

Contudo, vale o adendo de que a presunção da veracidade dos fatos 

alegados pela parte demandante é relativa, cabendo ao magistrado buscar 

a formação de sua convicção diante de todos os elementos de prova 

constantes dos autos. 2 – Passo seguinte, pretende a parte autora, como 

se vê no id. 12646053, com a decretação da revelia da parte demandada, 

o julgamento antecipado do feito. Pois bem. De início, é preciso dizer que, 

ao menos no momento, não se depara com elementos de convicção 

acerca das alegações da parte autora. Isso porque, não há prova 

documental suficiente dos fatos constitutivos. Depois, mesmo com a 

revelia da parte demandada, não há como julgar a vertente liquidação, ao 

menos neste momento, mormente pela ausência de prova documental 

suficiente, como acima já delineado. Afinal, no único documento que revela 

o início de relação contratual entre as partes (boleto de id. 9183413) não é 

possível visualizar comprovação de pagamento. Diante do exposto, este 

Juízo INDEFERE, por ora, o pleito em questão. 3 – Diante da recalcitrância 

da parte demandada, aliada à necessidade da busca de elementos que 

corroborem as alegações expostas pela parte autora, OFICIE-SE ao Juízo 

da 2ª Vara da Comarca de Rio Branco/AC para, no prazo de 15 dias, 

informar se houve a liberação de acesso ao sistema da empresa para os 

usuários. Caso negativo, para que disponibilize o(s) extrato(s) das contas 

existentes no CPF/nome da parte autora. 4 – Com a resposta, INTIME-SE a 

parte autora para manifestar no prazo de 15 dias, pugnando o que 

entender de direito. 5 – Após, CONCLUSOS. Cáceres/MT, 02 de julho de 

2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004258-45.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RONALD ALVES DE MORAIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

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

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1004258-45.2017.8.11.0006. AUTOR: 

RONALD ALVES DE MORAIS RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 1 – Considerando o pagamento 

espontâneo apresentado pela petição e documentos de id. 12704577 e id. 

12704593, INTIME-SE a parte autora para manifestar sobre o depósito 

realizado, bem como apresentar conta bancária para a transferência do 

valor, no prazo de 15 dias. 2 – Se apresentada conta bancária, 

EXPEÇA-SE alvará para transferência, cumprindo, se for o caso, o artigo 

450, § 3º, da CNGC. 3 – Após, se não houver irresignação quanto ao valor 
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depositado, e com o levantamento da quantia, ARQUIVEM-SE os autos 

com as anotações e baixas de estilo. Cáceres/MT, 03 de julho de 2018. 

RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002456-75.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADELINA DO CARMO LANA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAX DELIS DE QUEIROZ OAB - MT0016802A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

L. L. SILVA DE OLIVEIRA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - Processo aguardando prazo para cumprimento de Carta 

Precatória por parte da Oficial de Justiça.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 133109 Nr: 1942-86.2011.811.0006

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KARA, SARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MATEUS CÁSSIO LOPES DE 

LIMA - OAB:19495/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora, na pessoa de seu advogado para tomar 

conhecimento que os autos foram desarquivados e encontra-se disponível 

para carga, no prazo de 10 (dez)dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 82021 Nr: 8551-90.2008.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS MARIO MESQUITA GARCIA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINÍCIUS CASTRO CINTRA - 

OAB:10044/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Cesar Alexandre 

dos Santos - OAB:13.431-B

 DESPACHO

1 – Com relação aos pleitos de fls. 343/344 e de fls. 351/352, este Juízo 

INDEFERE, por ora, o pedido efetuado para levantamento em nome do 

advogado Vinícius Castro Cintra, tendo em vista que, na procuração 

acostada aos autos (fl. 31), não há outorga de poderes específicos para 

receber e dar quitação, nos termos do artigo 105 do Código de Processo 

Civil.

2 - INTIME-SE o aludido advogado para que apresente o instrumento 

procuratório necessário para recebimento de valores em nome da parte 

autora, no prazo de 15 (quinze) dias, ou apresente os dados bancários da 

parte exequente para recebimento dos valores depositados.

3 – No caso de cumprimento do item 2, considerando os valores 

incontroversos depositados pela parte executada (fls. 325/326-verso e 

347), EXPEÇA-SE alvará em favor da parte autora, conforme requerido, 

independentemente de nova determinação.

4 – Caso o levantamento de valores se dê em conta bancária de 

titularidade do patrono da parte, INTIME-SE a parte exequente 

pessoalmente ou por qualquer meio de comunicação capaz de garantir-lhe 

ciência da liberação, na forma do art. 450, § 3º, da CNGC.

 5 – Após, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, 

manifestar acerca da existência de saldo remanescente, ocasião em que 

deverá apresentar o cálculo atualizado do débito, decotando-se, por 

conseguinte, os valores que já foram depositados pela parte executada, 

ou pugnar o que entender de direito, valendo o silêncio como inexistência 

de quantia residual a ser executada.

6 – Por fim, CONCLUSOS.

7 – CUMPRAM-SE.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 168313 Nr: 4923-83.2014.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEITOS E GRAMULHA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SASCAR TECNOLOGIA E SEGURANÇA 

AUTOMOTIVA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO CARRELO SILVA - 

OAB:6602/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LIA RITA CURCI LOPEZ - 

OAB:234098, PAULO ANFFONSO CIARI DE ALMEIDA FILHO - 

OAB:130.053 OAB/SP, RICARDO AZEVEDO SETTE - OAB:138.486-A

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que o recurso de apelação de fls.344/348 foi interposto 

no prazo legal. Razão pela qual, INTIMO a parte autora, para, querendo, 

apresentar contrarrazões.

Escrivã(o)

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002942-60.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO OLIVEIRA DUTRA OAB - SP292207 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO PEDRO FELIPE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1002942-60.2018.8.11.0006. 

REQUERENTE: PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO REQUERIDO: ANTONIO PEDRO FELIPE Vistos, etc... 

Cuida-se de ação de busca e apreensão fundada no DEC. 911/69, 

ajuizada por PORTOSEG S/A, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO em face 

de ANTÔNIO PEDRO FELIPE. Nos termos do art. 2º, §4º do Provimento nº 

22/2016-CGJ, intime a parte Autora para providenciar o pagamento do taxa 

distribuição e das custas, no prazo de 15 (quinze) dias. Acaso 

providencie o pagamento, desde já fica analisado o pedido de liminar. 

Analisando detidamente os autos, verifica-se que o Requerente instruiu a 

inicial, cumprindo com os requisitos legais. Assim, com fundamento no 

artigo 3º do Decreto-Lei 911/69, DEFIRO liminarmente a busca e apreensão 

do bem descrito na exordial em favor do Autor, o qual deverá ser 

depositado em nome da pessoa indicada como depositário pelo mesmo, 

vez que nesta comarca inexiste depósito público. Decorrido o prazo de 05 

(cinco) dias da execução da medida liminar, consolidar-se-ão a 

propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor 

fiduciário, podendo o devedor fiduciante, nesse prazo, pagar a 

integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo 

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

nos termos dos §§ 1º e 2º do artigo 3º do Decreto-Lei 911/69. No ato da 

apreensão do bem, cite-se o devedor fiduciante, ora Réu nesta ação, para 

apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, contados da execução 

da liminar. Defiro os benefícios constantes do artigo 212, § 2º do Código 

de Processo Civil, bem como, fica desde já autorizada a prerrogativa §§ 1º 

e 2º do artigo 846 do mesmo diploma legal, devendo para tanto, os Oficiais 

de Justiça agirem com a devida cautela, podendo, inclusive, utilizar o 

Reforço Policial, em sendo necessário. Intime-se. Cáceres/MT, 03 de julho 

de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de direito

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto
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 Cod. Proc.: 156252 Nr: 3878-78.2013.811.0006

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEOMAR AMARANTES MOTA, MARIO MASAO 

TANAKA, MANOEL FERREIRA DE MATOS, GREGÓRIO GARCIA LOBATO 

LOPEZ, WILSON BOSCO DE OLIVEIRA, ALCY SILVA, JOSÉ ELSON PIRES 

DE SOUZA, USIAS PEREIRA DA SILVA, WILSON MASSAHIRO KISHI, CÉLIO 

SILVA, EDMILSON PORFIRIO DE CAMPOS, RUBENS MACEDO, GERALDO 

LOPES SIQUEIRA, NILSON PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILO PIRES ATALA - 

OAB:6.062 MT, EDMILSON PORFÍRIO DE CAMPOS FILHO - 

OAB:22799/O, HAMILTON LOBO MENDES FILHO - OAB:10.791 MT, 

LUCIO MAURO LEITE LINDOTE - OAB:7711 MT, MARCELO GERALDO 

COUTINHO HORN - OAB:13.522-B MT, MARIONELY ARAUJO VIEGAS - 

OAB:2684, RONAN DE OLIVEIRA SOUZA - OAB:4099, SOLANGE 

SVERSUTH - OAB:OAB/MT 7.807

 Vistos, etc.

 Trata-se de AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO 

ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO contra LEOMAR AMARANTE MOTA, 

MARIO MASSAO TANAKA, MANOEL FERREIRA DE MATOS, GREGÓRIO 

GARCIA LOBATO LOPES, ALCY SILVA, WILSON BOSCO DE OLIVEIRA, 

RUBENS MACEDO, WILSON MASSAHIRO KISHI, GERALDO LOPES 

SIQUEIRA, EDMILSON PORFÍRIO DE CAMPOS, USIAS PEREIRA DA SILVA, 

JOSÉ ELSON PIRES DE SOUZA e CÉLIO SILVA.

Segundo consta da exordial, apurou-se, através do Procedimento 

Administrativo Investigatório n.º 013454-012/2009, a incidência dos 

demandados em atos de improbidade administrativa e, consequentemente, 

lesão ao erário público municipal.

Assevera o membro parquet que a presente ação de improbidade visa a 

responsabilização dos então membros do Poder Legislativo municipal pelo 

pagamento e percepção de parcelas indenizatórias por participação em 

sessões extraordinárias no âmbito da Câmara de Vereadores de 

Cáceres/MT, mesmo após a proibição para a realização de tais despesas 

por força dos arts. 39, § 4º, e 57, § 7º, da Constituição Federal.

À vista destes fatos, busca o Ministério Público o integral ressarcimento 

dos danos causados ao erário, com as providências processuais 

pertinentes à espécie (fls. 05/44).

Documentos iniciais de fls. 46/754.

Decisão inicial de determinação liminar de indisponibilidade de bens dos 

demandados às fls.755/760.

Às fls. 788/790, informação do Cartório do 1º Ofício de Serviços Notariais 

e Registrais acerca da constrição de alguns bens imóveis dos 

demandados.

Às fls. 824/899, manifestação preliminar dos demandados Leomar 

Amarante Mota e Usias Pereira da Silva, na qual alegam, em síntese que: 

a) litispendência entre os feitos de cód. 4366-33.2013.811.0006 e cód. 

3878-78.2013.811.0006; b) haveria autonomia Municipal para organização 

das funções legislativas, nos termos da Lei Orgânica Municipal e do 

Regimento Interno da Câmara Municipal de Vereadores; c) haveria 

completa legalidade e constitucionalidade na percepção das verbas 

relativas a sessões extraordinárias.

Defesa prévia do demandado Mário Masao Tanaka às fls. 1013/1032, em 

que alega, em síntese, que: a) inexistiu conduta ímproba, vez que o 

Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso teria condenado o então 

presidente daquela Câmara Legislativa ao ressarcimento dos danos ao 

erário, de maneira isolada; b) ausência de conduta ímproba em razão da 

ausência do elemento volitivo dolo; c) falta de uniformidade de 

procedimento do Ministério Público Estadual em razão da propositura de 

ação em face dos vereadores à época e não somente do então presidente 

Célio Silva.

Defesa prévia do demandado Edmilson Porfírio de Campos às fls. 

1044/1063, em que alega, em síntese, que: a) inexistiu conduta ímproba, 

vez que o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso teria condenado 

o então presidente daquela Câmara Legislativa ao ressarcimento dos 

danos ao erário, de maneira isolada; b) ausência de conduta ímproba em 

razão da ausência do elemento volitivo dolo; c) falta de uniformidade de 

procedimento do Ministério Público Estadual em razão da propositura de 

ação em face dos vereadores à época e não somente do então presidente 

Célio Silva. Juntou documentos às fls. 1064/1095.

O demandado José Elson Pires de Souza apresentou sua manifestação 

preliminar às fls. 1096/1127, alegando, em síntese, que: a) ocorreu no feito 

a prescrição quinquenal em 22.05.2012, tendo sido a demanda proposta 

em 14.05.2013; b) o feito seria inepto (ilegitimidade passiva) vez que este 

demandado não era gestor da casa legislativa tampouco o ordenador de 

despesas, sendo este papel do vereador presidente ou da mesa diretora e 

não houve individualização da conduta de cada demandado; c) no mérito, 

alegou a inexistência de dolo na conduta de recebimento das verbas 

indenizatórias.

Às fls. 1132/1144 o demandado Wilson Bosco de Oliveira alegou em sua 

defesa que: a) é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda 

vez que não era o ordenador de despesas à época; b) haveria nulidade 

do inquérito civil que instruiu a demanda, vez que ausente o contraditório; 

c) ausente a figura da improbidade vez que ausente o dolo. Juntou 

documentos de fls. 1145/1154.

Às fls. 1155/1167, o demandado Rubens Macedo alegou em sua defesa 

que: a) é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda vez que 

não era o ordenador de despesas à época; b) haveria nulidade do 

inquérito civil que instruiu a demanda, vez que ausente o contraditório; c) 

ausente a figura da improbidade vez que ausente o dolo. Juntou 

documentos de fls. 1168/1179.

Às fls. 1180/1192, o demandado Wilson Massahiro Kishi apresentou suas 

alegações preliminares, suscitando em sua defesa, em síntese, que: a) é 

parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda vez que não era o 

ordenador de despesas à época; b) haveria nulidade do inquérito civil que 

instruiu a demanda, vez que ausente o contraditório; c) ausente a figura 

da improbidade vez que ausente o dolo. Juntou documentos às fls. 

1193/1102.

Às fls. 1203/1221, defesa preliminar do demandado Gregório Garcia 

Lobato Lopez, em que se alega, em síntese, que: a) não deve ser 

responsabilizado pela percepção das verbas indenizatórias pois os 

valores por este devidos foram descontados em folha nos meses de 

dezembro/2008 e janeiro/2009, ficando o resto a cargo do gestor da 

Câmara à época, de acordo com o art. 30, §2º da Lei Orgânica Municipal; 

b) inexistente conduta ímproba por ausente o dolo. Juntou documentos de 

fls. 1222/1234.

O demandado Célio Silva apresentou sua manifestação prévia às fls. 

1235/1247, sustentando em sua defesa que: a) todas as sessões 

extraordinárias foram realizadas em caráter urgente urgentíssimo, tendo 

sido as contas da Casa Legislativa do ano de 2007 julgadas regulares, 

razão pela qual inexistiu conduta ímproba; b) haveria litispendência entre o 

presente feito e a ação de cód. 137575; b) no mérito, sustentou a 

legalidade e motivação das sessões extraordinárias. Juntou documentos 

de fls. 1251/1300.

O demandado Manoel Ferreira de Matos apresentou sua defesa preliminar 

às fls. 1301/1369, alegando, em síntese: a) matéria que fundamentaria a 

legalidade das verbas percebidas a título de indenização de sessões 

extraordinárias; b) inexistiu conduta ímproba, vez que ausente o dolo; c) 

pleiteou pela revogação da medida liminar concedida para indisponibilidade 

de bens dos demandados.

Às fls. 1371/1404, o Detran – Departamento Estadual de Trânsito/MT 

informa a constrição de veículos de propriedade de alguns demandados.

Manifestação ministerial às fls. 1409/1417, pugnando pela notificação por 

edital do demandado Geraldo Lopes Siqueira e por hora certa do 

demandado Alcy Silva.

Deferimento judicial do pleito supra à fl. 1418/1419.

Pedido de desbloqueio de bens apresentado pelo demandado Wilson 

Massahiro Kishi às fls. 1420/1428.

Às fls. 1429/1431 manifestação do Ministério Público pelo indeferimento do 

pleito de desbloqueio de bens.

Decisão judicial deferindo o desbloqueio do bem imóvel às fls. 1432/1433.

Às fls. 1443/1459 o Banco Bradesco S/A pugnou pela baixa da restrição 

judicial de veículo em nome do demandado José Elson Pires de Souza, que 

indeferido à fl. 1461.

À fl. 1468 foi requerida a notificação por edital do demandado Alcy Silva, 

em vista da tentativa infrutífera de notificação por edital. O pedido foi 

deferido à fl. 1469.

Às fls. 1470/1479 ofício e documentos oriundos da 1ª Vara Federal da 

Subseção Judiciária de Cáceres, informando a arrematação, nos autos de 

execução fiscal daquele juízo, de um dos veículos constritos no feito, 

solicitando, caso pertinente, o desbloqueio deste.
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Devidamente notificado por edital, o demandado Geraldo Lopes Siqueira 

apresentou, por meio de curador especial, contestação por negativa geral 

às fls. 1465/1466.

Às fls. 1487/1489, a Defensoria Pública requer a declaração de nulidade 

da notificação por edital do demandado Geraldo Lopes Siqueira, em razão 

da ausência de nova tentativa de notificação pessoal.

Às fls. 1490/1493, se fez acostar manifestação prévia do demandado 

Alcy Silva, alegando, em síntese: a) nulidade da notificação por edital; b) o 

requerido teria recebido as verbas indenizatórias de boa-fé.

Decisão de recebimento da inicial às fls. 1494/1505.

Contestação do demandado Gregório Garcia Lobato Lopez 1537/1547

Contestação do demandado Edmilson Porfirio de Campos às fls. 

1556/1582, em que se alegou, em síntese: a prescrição da ação de 

improbidade administrativa; prescrição da ação de ressarcimento ao 

erário; impossibilidade de dano moral coletivo; ausência de 

responsabilidade do demandado e responsabilidade do presidente da 

câmara.

Às fls. 1594/1597, informação de falecimento do demandado Célio Silva.

O demandado Mario Masao Tanaka contestou às fls. 1598/1605.

Contestação do requerido Wilson Massahiro Kishi às fls. 1606/112.

Às fls. 1613/1619 contestação do demandado Wilson Bosco de Oliveira.

Às fls. 1620/1626 contestação do demandado Rubens Macedo.

Às fls. 1633/1667, contestação do demandado José Elson Pires de Souza.

Às fls. 1694/1695 o Ministério Público pugna pela suspensão do feito pelo 

reconhecimento, pelo STF, da repercussão geral do tema.

Os autos vieram conclusos.

 É o que merece registro.

Fundamento e Decido.

Versa a presente ação sobre pedido de ressarcimento ao erário 

decorrentes de atos que, em tese, configuram ato de improbidade 

administrativa.

Os supostos atos lesivos teriam ocorrido durante a legislatura de 2007 e a 

ação em voga somente foi ajuizada em 14 de maio de 2013.

A matéria, todavia, encontra-se sob análise do Supremo Tribunal Federal 

em sede de Recurso Extraordinário 852475, com Repercussão Geral:

Tema: 897 - Prescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário em 

face de agentes públicos por ato de improbidade administrativa.

Em 14/06/2016, o Excelentíssimo Senhor Ministro TEORI ZAVASCKI 

determinou: "[...] Determino a suspensão do processamento de todas as 

demandas pendentes que tratem da questão em tramitação no território 

nacional (CPC/2015, art. 1.035, § 5º). [...] Após, encaminhem-se os autos 

para a Procuradoria-Geral da República para fins de parecer. Publique-se. 

Intime-se."

ISSO POSTO, e, por tudo mais que dos autos consta, decido:

(a) Suspender o andamento do feito, conforme determinação superior, até 

o deslinde do RE 852475 ou ulterior deliberação;

(b) Intimem-se todos. Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 6045 Nr: 258-83.1998.811.0006

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

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

 PARTE AUTORA: JOSEFINA DA SILVA PENA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IPEMAT-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO 

ESTADO DE MATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA SÔNIA ALVES - 

OAB:3593-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos, etc.

Pelo exposto nos autos, DECIDO:

a) Deixo de analisar a petição retro, tendo em vista que impertinente ao 

feito;

b) Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 213804 Nr: 2205-11.2017.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA SÔNIA ALVES, ALCIDES PEREIRA DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSEFINA DA SILVA PENA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA SÔNIA ALVES - 

OAB:3593-B/MT, RONALDO MARTINS FRAGA - OAB:13.513/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trate-se de Ação de Arbitramento de Honorários com pedido de tutela 

antecipada movida por MARIA SONIA ALVES em desfavor de JOSEFINA 

DA SILVA PENA.

Às fls. 13/14, acostou petição de ALCIDES PEREIRA DE BARROS, 

requerendo sua inclusão como litisconsorte interessado, sustentando 

fazer jus ao arbitramento dos honorários advocatícios.

Indeferido o pleito de sua inclusão no polo ativo, conforme decisão de fls. 

19/23, o requerente juntou manifestação com pedido de reconsideração 

(fls. 48/54). Em sendo assim, mantenho a decisão impugnada pelos 

próprios fundamentos.

Acerca do pedido de extinção do processo (fl. 59) sob justificativa de 

composição amigável entre as partes no Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania desta Comarca, tal pleito restou prejudicado forte na 

revogação da decisão que homologou o referido acordo (fl. 85).

ISSO POSTO, e por tudo que dos autos constam, DECIDO:

a) Indeferir o pleito de fls. 48/54, pelos próprios fundamentos da decisão 

retro;

b) Indeferir o pedido de extinção do processo por desistência, pelas 

razões supra;

c) Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 166996 Nr: 3868-97.2014.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVANA MARI POLETTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIVERSIDADE DE TOCANTINS - UNITINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAIKON CARLOS DE OLIVEIRA - 

OAB:13164-B, RYVIA RYCHELLE MARIA JOSEPH LACERDA SODRÉ DE 

SOUZA - OAB:10049

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUILHERME CORREIA 

EVARISTO - OAB:33791, JOICY SILVA LUSTOSA - OAB:5092-OAB-TO, 

MARILIA RAFAELA FREGONESI RODRIGUES - OAB:4102

 Amparada pelo 152, inciso VI do NCPC, CERTIFICO que remeti para 

publicação a intimação da parte autora acerca do despacho de fls. 117. 

Ademais, pela presente, fica A PARTE AUTORA INTMADA também para 

que se manifeste sobre a petição do requerido às fls. 218/220, 

requerendo o que entender de direito.

 Ana Verônica Bisinoto Rojas

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 21293 Nr: 2149-03.2002.811.0006

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

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

 PARTE AUTORA: LUIZ ANTONIO DIONELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON CHAVES LIRA - 

OAB:6330/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE CÁCERES/MT - OAB:

 ISSO POSTO, e por tudo que dos autos consta, DECIDO:a)INDEFERIR, o 

pedido de compensação de créditos, vez que há não relação processual 

entre este feito e os créditos alegados;b)DETERMINAR que a parte 

credora Milton Chaves Lira efetue a devolução dos valores recebidos em 

duplicidade, devidamente atualizados, nos moldes da correção 

apresentada à fl. 183, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, bem como 

carrear nos autos o comprovante da devolução, sob pena penalidades 

legais, inclusive apuração de ato de improbidade administrativa;c)Às 

providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 142873 Nr: 718-79.2012.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBSON GRAF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO BULHÕES DOS 

SANTOS - OAB:8182

 Amparada pelo art. 152, inciso VI, do CPC/15 e em obediência ao disposto 

no art. 1º do Provimento n.68, de 3 de maio de 2018, da Corregedoria 

Nacional de Justiça, INTIMO o executado, via DJE/MT, através de seu 

advogado, a fim de que fique ciente de que lhe será expedido alvará 

judicial para levantamento dos valores vinculados a estes autos e 

discordando, impugne ou recorra do ato no prazo de 15 dias, bem como 

para que no mesmo prazo aponte os dados bancários e o CPF do titular da 

conta em que pretende receber o mencionado valor. Em ato contínuo, 

conduzo os autos em carga ao Exequente para dar-lhe ciência da 

sentença, bem como do teor desta certidão, oportunizando-lhe igualmente 

impugnar a expedição do alvará judicial e recorrer da sentença no prazo 

de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 213804 Nr: 2205-11.2017.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA SÔNIA ALVES, ALCIDES PEREIRA DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSEFINA DA SILVA PENA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA SÔNIA ALVES - 

OAB:3593-B/MT, RONALDO MARTINS FRAGA - OAB:13.513/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que constatei que o Requerente ALCIDES PEREIRA DE 

BARROS não havia sido incluído no polo passivo da demanda até a 

presente data, bem como que procedi a correspondente retificação no 

sistema apolo e assim, INTIMO-O através de seu advogado, via DJE/MT, 

para que fique ciente do teor das decisões de fls. 19/23 e fls 87.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 156882 Nr: 4615-81.2013.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REJANE SIRLEI DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREI TEIXEIRA COSTA 

TAKAKI - OAB:12981

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 CERTIFICO que decorreu o prazo para que o Executado comprovasse o 

adimplemento das requisições retro e assim, amparada pelo art.152, inciso 

VI, do CPC/15, reconduzo os documentos ao setor do DAP/TJMT para que 

incidam os juros e moras nos termos do Provimento n.11/2017-CM/TJMT. 

Em ato contínuo, INTIMO a Requerente, via DJE/MT, para que, no prazo de 

15 dias, informe se tem interesse em desistir apenas quanto aos valores 

referentes aos mencionados juros/moras a fim de que o juízo possa 

efetivar a penhora "on line" do montante descrito nas R.P.V.s.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 156645 Nr: 4306-60.2013.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERA LUCIA DA SILVA ORTEGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - 

OAB:9.309 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que decorreu o prazo para que o Executado comprovasse o 

adimplemento das requisições retro e assim, amparada pelo art.152, inciso 

VI, do CPC/15, reconduzo os documentos ao setor do DAP/TJMT para que 

incidam os juros e moras nos termos do Provimento n.11/2017-CM/TJMT. 

Em ato contínuo, INTIMO a Requerente, via DJE/MT, para que, no prazo de 

15 dias, informe se tem interesse em desistir apenas quanto aos valores 

referentes aos mencionados juros/moras a fim de que o juízo possa 

efetivar a penhora "on line" do montante descrito nas R.P.V.s.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 166996 Nr: 3868-97.2014.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVANA MARI POLETTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIVERSIDADE DE TOCANTINS - UNITINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAIKON CARLOS DE OLIVEIRA - 

OAB:13164-B, RYVIA RYCHELLE MARIA JOSEPH LACERDA SODRÉ DE 

SOUZA - OAB:10049

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUILHERME CORREIA 

EVARISTO - OAB:33791, JOICY SILVA LUSTOSA - OAB:5092-OAB-TO, 

MARILIA RAFAELA FREGONESI RODRIGUES - OAB:4102

 Vistos, etc.

Pelo exposto nos autos, decido:

a) Inexistindo preliminares a serem apreciadas, declaro saneado o feito e 

remeto à fase instrutória;

b) Deferir a confecção de prova testemunhal e designar audiência de 

instrução e julgamento para a data de 09/08/2018, às 14h00min, 

competindo a parte apresentar no prazo de 05 (cinco) dias úteis rol de 

testemunhas devidamente qualificadas, nos termos do art. 450 do CPC, 

observando as disposições do art. 357 §§ 4 e 5.º, todos do CPC, sob pena 

de preclusão da prova oral;

c) Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 135834 Nr: 4963-70.2011.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSIMEIRE DA CUNHA SCARPAT DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - 

OAB:9.309 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) DO ESTADO 

DE MATO GROSSO - OAB:

 Zimbra cac.4civel@tjmt.jus.br

autos 135834 - numeração única 4963-70.2011.811.0006 - para fins de 

cálculos referentes ao Provimento n.11/2017-CM/TJMT.

De : Caceres - 4 Vara Civel

 Assunto : autos 135834 - numeração única 4963-70.2011.811.0006 - 

para fins de cálculos referentes ao Provimento n.11/2017-CM/TJMT.

Para : Departamento Auxiliar da Presidência 

 Ter, 03 de jul de 2018 12:29

Anexo1 anexo

Boa tarde,

Remeto a vossa senhoria os documentos referentes aos autos 135834 - 

numeração única 4963-70.2011.811.0006 - para fins de cálculos 

referentes ao Provimento n.11/2017-CM/TJMT.

Atenciosamente,

Julienne de Melo Kill Aguirre.

Gestora Judiciária.

Matrícula 24309.

 AUTOS 135834.pdf AUTOS 135834.pdf

2 MB

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 49754 Nr: 6862-16.2005.811.0006

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

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

 PARTE AUTORA: MILTON CHAVES LIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON CHAVES LIRA - 

OAB:6330/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR DO MUNICÍPIO 

DE CÁCERES - OAB:

 Vistos, etc.

Proceda-se às retificações apontadas no documento de fl. 207.

Cumpra-se.
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5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005371-34.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DANILO FERNANDO DE LIMA MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES DA SENTENÇA RETRO

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 86198 Nr: 1736-43.2009.811.0006

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDA APARECIDA SILVA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AON AFFINITY DO BRASIL, QBE SEGUROS 

S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA FARIA OLIVEIRA 

VILELA - OAB:5433, TRIANA CAMPANA MICHELIS - OAB:5277

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE TAVARES - 

OAB:109367, BRUNO LUIZ DE ARRUDA LINDOTE - OAB:14876/MT, 

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - OAB:11660/OAB-MT, ELISA IDELI 

SILVA - OAB:47.471/SP, IGOR DANIEL PETTERS DUARTE - 

OAB:368.476, RICARDO CHAGAS DE FREITAS - OAB:12996/BA, SERGIO 

AMÉRICO BELLANGERO - OAB:135.378/SP, VIVIEN LYS PORTO 

FERREIRA DA SILVA - OAB:195142/SP

 MANIFESTE A RECLAMANTE EM 5 DIAS ACERCA DO COMPROVANTE DE 

DEPOSITO JUNTADO PELO RECLAMADO.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 189488 Nr: 7927-94.2015.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHALLYTON SILVEIRA DE ANDRADE, IGOR 

PRADO DE SOUZA, ROBSON MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IURI SEROR CUIABANO - 

OAB:10.838, Joney Benedito Juvenal de Almeida - 

OAB:MT0014923O, RUBENS MARC SOARES DA SILVA - 

OAB:19804/MT, VINÍCIUS CASTRO CINTRA - OAB:10044/MT

 Certifico para os devidos e legais efeitos que, conforme determina o art. 

162 § 4º do Código de Processo Civil e item 27.1 do Provimento nº 56/2007 

CGJ, impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado do réu Dr. 

VINÍCIUS CASTRO CINTRA - OAB/MT, para em 72 (setenta e duas) horas, 

DEVOLVER os autos em cartório sob pena de BUSCA E APREENSÃO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 87842 Nr: 3340-39.2009.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AURÉLIO RAMOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VICENTE ANDREOTTO JUNIOR 

- OAB:9207

 Vistos etc,

 I - Verifico a ausência de assinatura na petição carreada aos autos à fl. 

259, portanto, apócrifa.

Nessa esteira, tendo em vista tratar-se de irregularidade sanável, 

determino ao requerente que a regularize, no prazo de 03 (três) dias.

II - Após, oficie-se ao Departamento de Informática desta Comarca, para 

que providencie a reparação técnica do CD-ROM de fl. 207, uma vez que a 

oitiva da vítima Natalisse dos Santos Marques encontra-se inaudível.

Sendo positiva a diligência, remetam-se os autos à Defensoria Pública 

para apresentação da razões do recurso de apelação.

Restando infrutífera a reparação, voltem os autos conclusos.

Às providências.

Intimem-se e Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 8032 Nr: 493-50.1998.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO VANDERLEY DE ANDRADE SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO ÁTILA LOPES SANTOS 

- OAB:21.614, MARCELO AGDO CRUVINEL - OAB:11834

 Vistos etc,

 Oficie-se ao Departamento de Informática desta Comarca, para que 

providencie a reparação técnica do CD-ROM de fl. 493, uma vez que a 

oitiva da testemunha José Catarino Alves encontra-se inaudível.

Sendo positiva a diligência, remetam-se os autos ao Ministério Público para 

apresentação de memoriais finais, pelo prazo legal.

Restando infrutífera a reparação, voltem os autos conclusos.

Às providências.

Intimem-se e Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 85645 Nr: 1167-42.2009.811.0006

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGER DE PAULA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HAMILTON LOBO MENDES 

FILHO - OAB:10.791 MT, LUIS MÁRIO CASTRILLON MENDES ARAÚJO - 

OAB:10.506/MT

 Vistos etc,

Compulsando os autos verifica-se que já fora prolatada sentença, bem 

como certificado seu trânsito em julgado, fl. 251.

 Sendo assim, expeça-se guia definitiva e demais ofícios necessários, 

após, remeta-se os autos ao arquivo definitivo.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 149740 Nr: 8421-61.2012.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAOLA FABRIZIA PEREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ DE CASTRO JÚNIOR - 

OAB:99063/MG, RONALDO MARTINS FRAGA - OAB:13.513/MT

 Vistos etc,

Do Laudo Pericial nº 2.12.2015.20543-01 de fls. 350/466, digam as partes.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 236533 Nr: 5604-14.2018.811.0006

 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELAN AFONSO DA COSTA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAILLA WEISE DE CAMPOS 
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SILVA - OAB:20267/MT

 Vistos etc,

Conforme artigo 1º do Provimento 12/2017 - CM, que determina a 

realização de Audiência de Custódia em todas as comarcas do Estado de 

Mato Grosso, nos termos preconizados pela Resolução 213/CNJ para 

presença do autuado preso em flagrante delito ou no cumprimento de 

ordem de prisão, para verificação da legalidade e regularidade da prisão, 

bem como a manutenção da mesma, DESIGNO AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA 

para 28/06/2018, às 13h10min.

 Intimem-se a Defensoria Pública e o Ministério Público.

 Requisite-se o preso (Art 6º do Provimento 12/2017).

Oficie-se à POLITEC solicitando que envie a este Juízo o Exame de Corpo 

de delito nos termos do Art. 4º, inc. VII do Provimento 12/2017.

Cumpra-se, com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 236533 Nr: 5604-14.2018.811.0006

 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELAN AFONSO DA COSTA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAILLA WEISE DE CAMPOS 

SILVA - OAB:20267/MT

 “Vistos etc. Diante da prisão de ELAN AFONSO DA COSTA SILVA, nesse 

juízo, em cumprimento ao mandado de prisão nº 20982-96.2018.811.0042 

expedido pelo Plantão Judicial da Comarca de Cuiabá/MT, requisite-se 

carta precatória para a regularização da prisão cumprida neste juízo, no 

prazo de 05 dias, sob pena de concessão de liberdade, nos termos do 

Artigo 1.434 da CNGC. Por fim, determino que seja providenciado o 

imediato recambiamento do detento para a comarca de origem do mandado 

de prisão. Malgrado o autuado não relatar nenhum tipo de lesão ou maus 

tratos, requisite-se o laudo de lesão corporal definitivo. Saem os 

presentes devidamente intimados e o autuado cientificado. Cumpra-se”.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 18477 Nr: 78-28.2002.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA PAULA PERIS DE ASSIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVERALDO BATISTA 

FILGUEIRA - OAB:864

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ANA PAULA PERIS DE ASSIS, Filiação: 

Ailton Gaspar de Assis e Dalva Peres de Assis, data de nascimento: 

06/01/1968, brasileiro(a), natural de Càscavel-PR, convivente, do lar. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido contido na denúncia, para 

extinguir o direito Estado de punir o acusado Wagner Vanini Miranda, com 

fulcro no art. 107, I, CP, e para condenar Ana Paula Peres de Assis, 

brasileira, natural de Cascavel-PR, amasiada, nascida em 06.01.69, filha 

de Ailton Gaspar de Assis e de Dalva Peres de Assis, com endereço à 

Rua dos Estrelados s/nº, B. São Lourenço, em Cáceres/MT, como incursa 

nas penas do art. 157, §2º, I, c.c art. 14, II, ambos do Código Penal, razão 

pela qual, passo a dosar-lhe a pena a ser-lhe aplicada, em estrita 

observância ao disposto pelo artigo 68, caput, do Código Penal.Passo a 

considerar, analiticamente, as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal. 

A pena prevista para o tipo penal é de 04 (quatro) a 10 (dez) anos de 

reclusão, e multa.A culpabilidade da agente está evidenciada, sendo o 

grau de reprovação da conduta da réu elevada, pois era conhecedora da 

ilicitude de seus atos é pessoa esclarecida e deveria ter agido de modo 

diverso. Possui péssimos antecedentes consoante certidões acostadas 

às fls. 53, 137, 181/184, sendo que estas últimas certidões demonstram 

que a denunciada mesmo após obter liberdade nestes autos praticou novo 

crime contra o patrimônio. Pouco se coletou nos autos sobre a conduta 

social da acusada, salvo o aspecto de que a mesma possua a 

personalidade voltada para a prática de crimes, pois a certidão de fls. 

181/184 nos revela que após a soltura desta a mesma voltou a trilhar o 

caminho dos crimes contra o patrimônio. Os motivos do crime não o 

justificam, pois visava o lucro em detrimento do patrimônio alheio. As 

circunstâncias desfavorecem o réu, pois aproveitou-se que a vítima se 

encontrava sozinha e de madrugada para roubá-la. As conseqüências do 

delito não foram graves, pois embora a vítima não tenha recuperado o bem 

furtado, o crime não deixou seqüelas. A vítima em nada contribuiu para o 

crime. Nada foi carreado aos autos ainda sobre a personalidade do 

réu.Assim, fixo a pena-base acima do mínimo legal, ou seja, em 6 (seis) 

anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa.Não verifico a incidência de 

circunstância atenuante nos autos, tendo em vista a retratação da 

denunciada em Juízo. Da mesma forma, não verifico a incidência de 

agravante que possa influir no cálculo da pena. Concorre a causa 

especial de diminuição de pena prevista no artigo 14, II do Código Penal 

(tentativa), sendo possível nesta fase da fixação da pena, trazê-la abaixo 

do mínimo legal. Em análise ao “iter criminis” percorrido pelo réu, verifico 

que ele foi todo percorrido. Em razão do nosso ordenamento jurídico 

adotar a regra de que quanto mais próximo da consumação se aproximar 

a conduta, menor será o quantum de redução e quanto mais longe estiver 

o ato da consumação do crime maior será a redução da pena,diminuo a 

pena em 1/3 e encontro a pena em formação de 05 (cinco) anos de 

reclusão e 40(quarenta) dias -multa.Pertinente a causa de aumento de 

pena prevista no inciso I, do § 2º, do artigo 157, do Código Penal, aumento 

a pena na proporção de 1/3 (um terço), resultando na pena de 06 (seis) 

anos 08 (oito) meses de reclusão e 53 (cinqunenta e três) dias-multa, a 

qual tenho por definitiva, face a inexistência de qualquer circunstância 

judicial ou legal a ser levada em especial consideração.Tendo em vista a 

situação econômica da ré, fixo o valor do dia-multa em um trigésimo do 

salário mínimo vigente ao tempo do fato.No que se refere ao regime inicial 

da pena da sentenciada, poder-se-ia aduzir que este deveria ser o 

semi-aberto, tendo em vista o que preceitua o artigo 33, § 2º, “b”, do 

Código Penal. Contudo, não se pode negar que o delito em tela pelo qual se 

encontra sendo condenada a sentenciada, fora um crime premeditado, e 

levado a cabo de forma extremamente perigosa, com a utilização de arma. 

Portanto, permitir que elemento desse nível de periculosidade tenha 

acesso à sociedade novamente, antes de efetivamente cumprir sua pena, 

é expor a vida de inocentes a perigo, e mais, não impor aos mesmos um 

regime inicialmente pesado é estimular o crime.Ressalto, que o 

sentenciado embora não possa ser tido como reincidente, os seus 

antecedentes são péssimos, conforme demonstrado na fase inicial de 

dosimetria da pena, e as circunstâncias do art. 59 do Cp lhe são 

desfavoráveis, sendo certo que a pena base foi fixada acima do mínimo 

legal.Com efeito, "ROUBO QUALIFICADO PELO USO DE ARMAS DE FOGO 

- PERICULOSIDADE EXTREMA EXIBIDA - REGIME PENITENCIÁRIO. Quem 

usa de arma de fogo para praticar assalto, exibindo ostensivamente um 

alto grau de periculosidade, se condenado, não pode ser aquinhoado com 

regimes mais brandos pois esse potencial de violência, exibido no total 

desapreço pela vida humana, que não vale nada diante do objetivo maior 

que é o assalto ao patrimônio alheio, precisa ser melhor aquilatado e 

estudado durante uma fase inicial de regime fechado, somente após o que 

se pode colocar nas ruas pessoas tão periculosas e com tamanho 

potencial de violência contra a sociedade. Pactuar com tais benesses é 

alargar o sentimento de insegurança social e a sensação de impunidade 

que aflige a muitos neste país" (TAMG – Relator: Juiz Sérgio Braga - 

Apelação 025023-7 - Comarca de Uberaba - 3ª Vara Criminal)."STF - O 

regime inicial de cumprimento da pena não comporta modificação, eis que 

a má personalidade do sentenciado, envolvido em outros processos 

criminais, bem como a gravidade de sua conduta, arregimentando várias 

pessoas para a prática de roubo de automóveis, além do dolo intenso com 

que se houve o mesmo, recomendam a fixação do regime fechado e não 

de outro mais brando, sabido que, além da quantidade da pena, também as 

condições pessoais do condenado devem ser consideradas na 

determinação do regime prisional" (RT 733/475).“Mesmo tratando-se de 

réu primário, condenado a pena inferior a quatro (4) anos de reclusão, 

nada impede - especialmente nos casos de assalto à mão armada - que o 

juízo sentenciante fixe o regime prisional fechado para efeito de início de 

cumprimento da sanção penal imposta ao condenado, desde que essa 

determinação conste de ato decisório plenamente motivado. Precedentes” 

(STF - Min. Celso de Mello). “Pode o magistrado estabelecer um regime 

inicial de cumprimento mais severo, para desestimular a reincidência, dado 
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que os criminosos contra o patrimônio são mais propensos à recidiva” 

(STJ - min. Fernando Gonçalves), como é o caso da denunciada. 

"TACrimSP - ROUBO - Em se tratando de roubo, uma das mais inquietantes 

expressões da criminalidade em nossos dias, é de ser primeiríssima 

intuição que o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade 

não deve ser colocado na etapa mais benigna do sistema progressivo" 

(RT 730/569)."TACrimSP - ROUBO - O regime fechado é o mais adequado 

e o mais consentâneo com a gravidade do roubo à mão armada, além de 

responder a uma resposta social mais efetiva em relação à criminalidade 

violenta" (RT 730/572).Sendo assim, levando-se em consideração o supra 

exposto, bem como o disposto no § 3º do art. 33 do CP c/c as condições 

desfavoráveis do art. 59 do Estatuto Repressivo, estipulo o regime 

inicialmente fechado para o cumprimento da pena de reclusão imposta 

nesta oportunidade.Face a pena aplicada ser superior a 04 (quatro) anos 

de reclusão, impossível a aplicação dos benefícios do art. 44 ou do art. 77 

do Código Penal. O acusado deve ser, imediatamente, submetido aos 

exames criminológicos e deve ter acompanhamento do Serviço Técnico da 

Vara de Execuções visando a sua plena reinserção social.A acusada 

respondeu a parte do processo custodiada, tendo sido colocada em 

liberdade 06.03.2002. mediante as condições do art. 327 e 328 do CPP, 

dentre estas a necessidade de comparecimento sempre que intimada, e a 

proibição de mudar-se de residência sem prévia comunicação do Juízo, 

estampadas no Alvará de soltura de fls. 89.O que se extrai é que a 

acusada não compareceu para a audiência de fls. 106, apesar de 

devidamente intimada às fls. 103, descumprindo as condições 

estabelecidas anteriormente. Como se não bastasse o referido aspecto, o 

que se extrai dos autos (fls. 181/184) é que a denunciada após a sua 

soltura praticou novos crimes (inclusive contra o patrimônio), 

demonstrando, assim que possui a personalidade voltada para a prática 

de crimes, demonstrando, assim, a necessidade de sua custódia 

preventiva.Sobre o assunto, a jurisprudência é pacífica e assim se 

posiciona: “(...) A prisão preventiva é necessária para assegurar a 

aplicação da Lei Penal, instrução criminal e como garantia da ordem 

pública. Destarte, a medida é justificável quando o paciente, que ostenta 

maus antecedentes, possui personalidade voltada para o crime, com o 

cometimento reiterado de delitos. Recurso desprovido.” (STJ – RHC 12163 

– SP – 5ª T. – Rel. Min. Jorge Scartezzini – DJU 26.08.2002); “(...)1. 

Devidamente fundamentado o decreto de prisão preventiva, nos termos do 

Código de Processo Penal, art. 312, para assegurar a ordem pública, em 

virtude da periculosidade do acusado, constatada na reiteração da prática 

delitiva, não há falar-se em constrangimento ilegal. 2. Habeas Corpus 

conhecido, mas indeferido.” (STJ – RHC . 12185 – PA – 5ª T. – Rel. Min. 

Edson Vidigal – DJU 29.04.2002); “A necessidade da medida cautelar se 

faz presente, quando o agente exerce condutas criminosas reiteradas, 

sempre atingindo o patrimônio alheio. A unanimidade, denegaram a ordem.” 

(TJRS – HCO 70003758141 – C.Esp.Crim. – Rel. Des. Reinaldo José 

Rammé – J. 31.01.2002); “(...) Possuindo extensa folha de antecedentes 

pela prática de furto e roubo, e vindo o paciente a cometer os mesmos 

delitos, resta demonstrada a sua perseverança na prática delitiva e sua 

maior periculosidade. Primariedade, bons antecedentes e residência fixa 

não autoriza por si só a concessão da liberdade provisória. A 

primariedade, os bons antecedentes e a atividade laboral do paciente não 

é capaz de afastar a custódia cautelar, uma vez que, para sua 

decretação, basta estarem presentes os pressupostos do art. 312 do 

CPP.” (TJRS – HCO 70002935633 – C.Crim.Esp. – Rel. Des. Reinaldo José 

Rammé – J. 21.08.2001).Isto Posto, cumprindo o preconizado no parágrafo 

único do art. 387 do CPP, e verificando presentes os requisitos 

autorizadores dos artigos 311 e 312 do CPP (garantia da ordem pública e 

da lei penal) decreto a prisão preventiva de Ana Paula Peres de Assis, 

brasileira, natural de Cascavel-PR, amasiada, nascida em 06.01.69, filha 

de Ailton Gaspar de Assis e de Dalva Peres de Assis, com endereço à 

Rua dos Estrelados s/nº, B. São Lourenço, em Cáceres/MT, devendo ser 

expedido o competente mandado de prisão. Tendo em vista a revogação 

do art. 594 do CPP pela Lei n. 11.719/2008, deixo de determinar a 

necessidade de recolhimento para que a sentenciada possa 

recorrer.Transitada em julgado adote-se as seguintes providências: a) 

renove-se o mandado de prisão, caso esta não tenha sido localizada até a 

referida oportunidade; b)lance o nome da ré no rol dos culpados; c) 

expeça-se o necessário para a formação da Guia de execução da pena, 

instruindo com a denúncia, sentença, certidão detransito em julgado, 

calculo de liquidação da pena e antecedentes e demais documentos 

pertinentes; d) comunique-se ao TRE para as providências do artigo 15, III, 

da Constituição Federal; e) proceda-se as comunicações e anotações de 

estilo (SSP/MT, INI/DF, etc.).Observe-se as demais diretrizes do 

Provimento nº 01/2001 – CGJ (Consolidação das Normas Gerais de Justiça 

do Estado de Mato Grosso). Isento a ré do pagamento de custas e 

despesas processuais eis que é pobre na acepção do termo.Restitua-se 

eventuais bens apreendidos às vítimas, remetendo-se, ainda, eventuais as 

armas apreendidas ao exército para destruição.P.R.I. Após o Trânsito em 

julgado, arquive-se e dê-se baixa, observadas as formalidade 

legais.Cumpra-se.Cáceres/MT., 28 de outubro de 2.009.Dr. Luiz Octávio O. 

Saboia Ribeiro Presidente do Tribunal do JúriPortaria 033/2009 CGJ

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Jociano Gonçalves da 

Silva, digitei.

Cáceres, 03 de julho de 2018

Antônio Marcos Nolasco Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 205566 Nr: 6994-87.2016.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERSON ALVES BELMIRO, WELISON 

ANTONIO SALES SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO JOSÉ DA SILVA - 

OAB:16.225, ROECSON VALADARES SÁ - OAB:19.797

 Vistos etc,

I – Cuida-se de Pedidos de Informações dos Habeas Corpus nº 454.884 – 

MT (2018/0146699-2) – SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, em que figura 

como Impetrante: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

PÚBLICO e Impetrado: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, Paciente WELISON ANTONIO SALES SANTOS.

II – Juntem-se aos presentes autos as informações prestadas, 

requisitadas pelo Excelentíssimo Senhor Ministro Relator.

III – Encaminhem-se via Malote Digital (Provimento nº 07/2011-CGJ), 

acompanhado das cópias eventualmente requisitadas pelo Excelentíssimo 

Senhor Ministro Relator, juntando-se aos autos os comprovantes de envio 

e recebimento.

IV – Após o julgamento do Habeas Corpus, transladem-se as cópias 

necessárias, caso ainda não transladadas.

Intimem-se. Cumpra-se.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 233412 Nr: 3361-97.2018.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONE DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO DE 

CACERES - OAB:

 Vistos, etc.

 O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas 

atribuições institucionais, ofereceu denúncia contra RONE DOS SANTOS 

como incurso no artigo 180 do Código Penal.

Consta nos autos decisão recebendo a exordial acusatória, determinando 

a citação e intimação do acusado para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

apresentasse resposta à acusação, nos termos dos artigos 396 e 396-A, 

ambos do CPP.

A resposta do réu foi colacionada às fls.73/74.

No caso versando, consigno, não se encontram presentes as causas de 

absolvição sumária, previstas no art. 397 do CPP.

Ademais, nessa fase processual é cediço que na dúvida impera o 

princípio do ‘in dubio pro societate’, a fim de que na instrução criminal seja 

descortinada toda a verdade dos fatos em apreço.

Com essas considerações, com supedâneo no art. 399 do CPP, designo 
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audiência para o dia 22/08/2018, às 14:40 horas, que SERÁ AUDIÊNCIA 

UNA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, de OITIVA DAS TESTEMUNHAS 

ARROLADAS PELA ACUSAÇÃO E DEFESA, E INTERROGATÓRIO. (art. 

400 do CPP).

Intime-se o réu e as pessoas arroladas a fl. 05.

Requisite-se caso seja necessário

Ciência ao Ministério Público e a Defesa.

Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 219993 Nr: 7176-39.2017.811.0006

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADJP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LINDOMAR DA SILVA 

REZENDE - OAB:7.388/OAB-MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 15 DIAS

AUTOS Nº 7176-39.2017.811.0006 – Id. 219993

ESPÉCIE: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES):

 RÉU(S): ADILSON DE JESUS PINTO

INTIMANDO: Autor do fato: Adilson de Jesus Pinto Filiação: José Gabriel 

Pinto e Maria Nazare de J. Pinto, brasileiro(a), , Endereço: atualmente em 

lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: INTIMAR O AUTOR DO FATO, acima qualificado, de que 

foram REVOGADAS AS MEDIDAS PROTETIVAS anteriormente aplicadas 

em seu desfavor, conforme decisão abaixo transcrita.

DECISÃO/DESPACHO: “Vistos etc. Em consonância com o parecer 

ministerial retro, REVOGO as medidas protetivas deferidas em favor da 

vítima, vez que esta manifestou o desejo de retirá-las. Após, arquive-se a 

presente medida protetiva, com as baixas e anotações de praxe. Intime-se 

a todos. Notifique-se o Ministério Público. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.”

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, , digitei.

Cáceres - MT, 29 de junho de 2018. Kleidson Santana Ramos Gestor(a) 

Judiciário(a)

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 226061 Nr: 11466-97.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELIX RODRIGUES ALMARAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO: 15 DIAS

AUTOS Nº 11466-97.2017.811.0006 – Id. 226061

ESPÉCIE: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RÉU(S): FELIX RODRIGUES ALMARAZ

INTIMANDO: Denunciado(a): Felix Rodrigues Almaraz Filiação: Marcos 

Rodrigues Almaraz e Santusa Almaraz, data de nascimento: 01/09/1962, 

brasileiro(a), , Endereço: atualmente em lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DO DENUNCIADO para tomar 

conhecimento da r. denúncia, que segue abaixo parcialmente transcrita, e 

INTIMAÇÃO para, no prazo de 10 (dez) dias, responder à acusação por 

escrito, por intermédio de advogado, conforme preceituam os artigos 396 

e 396-A, do CPP.

RESUMO DA INICIAL: “(...) Consta dos inclusos autos de inquérito policial 

que, no dia 22 de outubro de 2017, por volta das 20h00min, (...) FÉLIX 

RODRIGUES ALMARAZ, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua 

conduta, conduziu veículo automotor, com sinais que indicavam 

embriaguez. (...) Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO denuncia 

FÉLIX RODRIGUES ALMARAZ, como incurso no artigo 306, § 1º, inciso II, 

da Lei 9.503/1997.(...).”

DECISÃO/DESPACHO: “Vistos etc. Diante da cota ministerial retro, 

determino a citação via editalícia do acusado FELIX RODRIGUES 

ALMARAZ nos moldes do art. 361 do Código de Processo Penal. Ás 

providências. Cumpra-se.”

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, , digitei.

 Cáceres - MT, 29 de junho de 2018. Kleidson Santana Ramos Gestor(a) 

Judiciário(a)

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 230112 Nr: 1255-65.2018.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ FRANCISCO DE OLIVEIRA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO LEMES DA SILVA 

JUNIOR - OAB:14374

 Intimar o advogado do denunciado, Dr. Mauro Lemes da Silva Junior, para 

que aprensente alegações finais nos autos dentro do prazo legal.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 201202 Nr: 4175-80.2016.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ALEX CANDIA ORTEGA, CREILSON 

CANDIA ORTEGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 EDITAL DE INTIMAÇÃO SENTENÇA

PRAZO: 90 DIAS

AUTOS Nº 4175-80.2016.811.0006 – Id. 201202

ESPÉCIE: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES): MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RÉU(S): PAULO ALEX CANDIA ORTEGA

CREILSON CANDIA ORTEGA

INTIMANDO: Denunciado: PAULO ALEX CANDIA ORTEGA Filiação: Paulo 

Santana Ortega e Adriana Candia, brasileiro(a), , Endereço: atualmente em 

lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: INTIMAR os Réus PAULO ALEX CANDIA ORTEGA E 

CREILSON CANDIA ORTEGA, da sentença condenatória prolatada em 

desfavor dos mesmos, cuja parte dispositiva segue abaixo parcialmente 

transcrita. INTIMAR os RÉUS de que fora interposto recurso pela defesa.

DECISÃO/DESPACHO: “(...) Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal, consubstanciada na denúncia, 

para CONDENAR o denunciado PAULO ALEX CANDIA ORTEGA, brasileiro, 

nascido aos 15/01/1975, filho de Paulo Santana Ortega e Adriana Candia, 

por transgressão aos ditames do art. 129, § 9º c.c. art. 147 e art. 157, 

caput, todos do Código Penal, nas disposições da Lei nº 11.340/06, bem 

como para ABSOLVER o denunciado CREILSON CANDIA ORTEGA, da 

acusação a que se submeteu nestes autos, o que faço com fundamento 

no art. 386, VII, do CPP. Do art. 129, § 9º do Código Penal A pena prevista 

para o crime de lesão corporal é de detenção, de 3 (três) meses a 3 (três) 

anos. Seguindo as orientações do art. 59, do Código Penal, verifico que a 

culpabilidade do agente está evidenciada, pois tinha conhecimento da 

ilicitude de seu ato. Nada consta nos autos acerca dos antecedentes 

criminais; acerca da conduta social e personalidade, nada restou apurado; 

a motivação do crime não justifica a ação do réu; As circunstâncias são 

normais à espécie, não sendo consideradas nesta fase. As 

consequências deste tipo de delito na maioria das vezes são graves e 

expõem a vida da vitima, gerando danos físicos e morais. O 

comportamento da vítima em nada influenciou para a prática do delito. 

Destarte, sopesando as circunstâncias judiciais, fixo a pena-base em 03 

(três) meses de detenção. Ausentes agravantes, atenuantes, causas de 

diminuição ou aumento de pena a serem consideradas. Do art. 147 do 

Código Penal A pena prevista para o crime de ameaça é de 01 (um) a 06 
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(seis) meses de detenção, ou multa. Em observância os cânones 

capitulados no art. 59 do Código Penal, denoto que a culpabilidade, ou 

seja, o grau de censurabilidade da conduta do agente, revelou-se normal 

ao tipo; Nada consta nos autos acerca dos antecedentes criminais; 

acerca da conduta social e personalidade, nada restou apurado; a 

motivação do crime não justifica a ação do réu; As circunstâncias são 

normais à espécie, não sendo consideradas nesta fase. As 

consequências deste tipo de delito na maioria das vezes são graves e 

expõem a vida da vitima, gerando danos físicos e morais. O 

comportamento da vítima em nada influenciou para a prática do delito. 

Destarte, sopesando as circunstâncias judiciais, fixo a pena-base em 01 

(um) mês de detenção. Ausentes agravantes, atenuantes, causas de 

diminuição ou aumento de pena a serem consideradas. Do art. 157 do 

Código Penal. A pena prevista para o crime de roubo é de 4 (quatro) a 

10(dez) anos de reclusão e multa. No que tange às circunstâncias 

judiciais do artigo 59 do Código Penal, tenho que a denoto que a 

culpabilidade, ou seja, o grau de censurabilidade da conduta do agente, 

revelou-se normal ao tipo; Nada consta nos autos acerca dos 

antecedentes criminais. Não há que se falar, em aumento da pena por 

força da personalidade do réu ou da sua conduta social. Os motivos foram 

os comuns à espécie delitiva, ou seja, a obtenção de lucro fácil em 

detrimento do patrimônio alheio, bem assim às consequências, pois 

prejuízo à vítima é ínsito aos crimes patrimoniais. Com relação às 

circunstâncias, entendidas como a maior ou menor gravidade do crime 

espelhada no modus operandi do agente, não apresentam nenhuma 

anormalidade para o tipo em exame. A vítima não contribuiu para o fato. 

Ante a análise acima, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão, o 

que torno definitiva, ante a ausência de outros elementos a serem 

considerados. Fixo a multa em 10 (dez) dias-multa, cada um no valor de 

um trigésimo do salário mínimo federal mensal vigente ao tempo do fato, 

dada a condição financeira do denunciado, tudo conforme art. 49 do 

Código Penal. Disposições finais Reconheço a existência do concurso 

material entre os crimes, razão pela qual procedo a soma das reprimendas 

apenadas com detenção, encontrando a reprimenda total 04 (quatro) anos 

de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, pelo delito de roubo 

simples, e 04 (quatro) meses de detenção, pelos delitos de lesão corporal 

e ameaça, executando-se primeiro a pena mais grave, nos termos do art. 

76 do Código Penal. Iniciará o cumprimento da pena no REGIME ABERTO, 

nos moldes do art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal. Ante a natureza 

do delito praticado, com grave ameaça à pessoa, bem como com 

incidência da Lei n. 11.340/06, é vedada a substituição da pena, ante o 

teor do art. 44, I, do CP, e em consonância com a jurisprudência dos E. 

Tribunais Superiores. Após o trânsito em julgado, lance o nome do réu no 

‘Rol dos Culpados’, proceda às comunicações de praxe, expeça-se guia 

de execução definitiva e então, arquive-se. P. R. I. C.”

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, , digitei.

Cáceres - MT, 29 de junho de 2018. Kleidson Santana Ramos Gestor(a) 

Judiciário(a)

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 209103 Nr: 9440-63.2016.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YURI DEREK PRENZILER DE SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON ALVES DE ABREU - 

OAB:12172

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 15 DIAS

AUTOS Nº 9440-63.2016.811.0006 – Id. 209103

ESPÉCIE: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RÉU(S): YURI DEREK PRENZILER DE SOUSA

INTIMANDO: Denunciado(a): Yuri Derek Prenziler de Sousa, Rg: 26507625 

SSP MT Filiação: João Raimundo de Sousa e Gizelia Aparecida Aguilera 

Prenziler, data de nascimento: 12/11/1995, brasileiro(a), natural de 

Cáceres-MT, solteiro(a), desempregado, Endereço: atualmente em lugar 

incerto e não sabido.

FINALIDADE: INTIMAR O DENUNCIADO, acima qualificado, para que 

constitua novo patrono nos autos.

DECISÃO/DESPACHO: “ .”

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, , digitei.

Cáceres - MT, 29 de junho de 2018. Kleidson Santana Ramos Gestor(a) 

Judiciário(a)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 235504 Nr: 4896-61.2018.811.0006

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WESLEY DOS SANTOS DELUQUE, DANIELE 

MIRANDA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO DE 

CACERES - OAB:

 Vistos etc.

Levando-se em consideração a cota ministerial retro, defiro o pedido 

defensivo encartado à fl. 83, motivo pelo qual autorizo a flagranteada 

Daniele Miranda Silva a realizar consultas regulares ao médico 

especializado, vez que a mesma se encontra em período gestacional, 

devendo juntar aos autos os atestados médicos quando da necessidade 

de se ausentar de sua residência, bem como informar com antecedência a 

este Juiízo todas as consultas e exames agendados especificando dia, 

hora e local.

Às providências.

Cumpra-se.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 153408 Nr: 698-54.2013.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOMINGOS PARABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO CÉSAR FERREIRA DA 

CUNHA - OAB:6701

 Vistos.

Defiro o requerimento formulado pelo Ministério Público às fls. 261/262.

Intime-se o reeducando para que providencie o referido laudo, no prazo de 

15 (quinze) dias, ou indique a este Juízo eventual impossibilidade.

Cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 70778 Nr: 8257-72.2007.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REJANE LEMES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADILTO LUIZ DALL'OGLIO 

JUNIOR - OAB:DEFENSOR PÚBLIC

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) RENATA 

GONÇALVES DA CONCEIÇÃO, para devolução dos autos nº 

8257-72.2007.811.0006, Protocolo 70778, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 68781 Nr: 6251-92.2007.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REJANE LEMES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) RENATA 

GONÇALVES DA CONCEIÇÃO, para devolução dos autos nº 

6251-92.2007.811.0006, Protocolo 68781, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 39548 Nr: 4750-11.2004.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REJANE LEMES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÓVIS DE ALMEIDA JÚNIOR - 

Promotor de Justiça - OAB:0.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO MARIO DA SILVA 

MALDONADO - OAB:4721/B

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) RENATA 

GONÇALVES DA CONCEIÇÃO, para devolução dos autos nº 

4750-11.2004.811.0006, Protocolo 39548, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

Comarca de Diamantino

1ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000730-69.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

DELCIO RAIMUNDI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO MENDES OAB - PR53535 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000730-69.2018.8.11.0005. 

EXEQUENTE: DELCIO RAIMUNDI EXECUTADO: BANCO DO BRASIL SA 

Vistos etc. Defiro o pedido retro. Proceda-se com o cancelamento da 

distribuição. Às providências. Diamantino, 03 de julho de 2018. André 

Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000719-40.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA ZANELA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Felipe Augusto Stüker OAB - MT15536/B-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000719-40.2018.8.11.0005. AUTOR: 

ANDREIA ZANELA RÉU: BANCO DO BRASIL S.A Vistos etc. Faculto à 

parte autora a emenda da inicial para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar 

aos autos declaração de imposto de renda, com intuito de comprovar 

impossibilidade de pagamento de custas. Decorrido o prazo ‘in albis’, 

certifique-se e venham-me os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências. Diamantino, 03 de julho de 

2018. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000733-24.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

COODETEC DESENVOLVIMENTO, PRODUCAO E COMERCIALIZACAO 

AGRICOLA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME FERNANDES GARDELIN OAB - SP132650 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KELI CRISTINA FERNANDES ZANGEROLI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000733-24.2018.8.11.0005. 

EXEQUENTE: COODETEC DESENVOLVIMENTO, PRODUCAO E 

COMERCIALIZACAO AGRICOLA LTDA EXECUTADO: KELI CRISTINA 

FERNANDES ZANGEROLI Vistos, etc. Faculto a parte autora a emenda da 

inicial para, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento e 

consequentemente o cancelamento da distribuição (NCPC, 320 e 321), 

comprovar o pagamento integral das custas (item 2.14.2.1 da CNGC/MT). 

Decorrido o prazo ‘in albis’, certifique-se e venham-me os autos 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. Diamantino, 03 de julho 

de 2018. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000138-25.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DALVA CAPELETTO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS WAGNER SANTANA VAZ OAB - MT0014783S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GILBERTO DONIZETI CAPELETO (RÉU)

DELIO ALVES DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000138-25.2018.8.11.0005. AUTOR: 

MARIA DALVA CAPELETTO DA SILVA RÉU: GILBERTO DONIZETI 

CAPELETO, DELIO ALVES DA SILVA Vistos, etc. Diante do pagamento das 

custas referente a carta precatória, cumpra-se o despacho de fls. 112. 

Intime-se. Cumpra-se. Às providências. Diamantino, 03 de julho de 2018. 

André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1000118-34.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO DE ALENCAR SOARES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ PEREIRA DA COSTA OAB - MT20276/O (ADVOGADO)

INDIANARA CONTI KROLING OAB - MT0011097A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GILBERTO DONIZETI CAPELETO (RÉU)

EDNA JUSTINA CAPELETTO (RÉU)

SEBASTIAO HORACIO CAPELETO (RÉU)

MARILUCI TAFELLI CAPELETTO (RÉU)

APARECIDA BOZIM CAPELETO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCOS WAGNER SANTANA VAZ OAB - MT0014783S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000118-34.2018.8.11.0005. AUTOR: 

PEDRO DE ALENCAR SOARES RÉU: MARILUCI TAFELLI CAPELETTO, 

APARECIDA BOZIM CAPELETO, SEBASTIAO HORACIO CAPELETO, EDNA 

JUSTINA CAPELETTO, GILBERTO DONIZETI CAPELETO Vistos etc. 

Certifique a Gestora se decorreu o prazo para apresentação de 

contestação pelas partes requeridas Marilluci Tafelli Capeletto e Aparecida 

Borim Capeleto. Após, voltem os autos conclusos. Cumpra-se. Diamantino, 

03 de julho de 2018. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000734-09.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

GARLENE OPOLSKI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Felipe Augusto Stüker OAB - MT15536/B-B (ADVOGADO)

celito liliano bernardi OAB - MT0007008S-B (ADVOGADO)

KATIA MATIAS DE CAMARGO BRAGHIN OAB - MT21659/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VILMAR OPOLSKI (RÉU)
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Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000734-09.2018.8.11.0005. AUTOR: 

GARLENE OPOLSKI RÉU: VILMAR OPOLSKI Vistos etc. Faculto à parte 

autora a emenda da inicial para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos 

autos declaração de imposto de renda e declaração de hipossuficiência, 

com intuito de comprovar impossibilidade de pagamento de custas. 

Decorrido o prazo ‘in albis’, certifique-se e venham-me os autos 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às 

providências. Diamantino, 03 de julho de 2018. André Luciano Costa 

Gahyva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000735-91.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

EUGENIO CARLOS QUEIROZ (REQUERENTE)

PATRICIA BELOTE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Espólio do Ludivico Feijó da Silva e Guilhermina A. F. Silva (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000735-91.2018.8.11.0005. 

REQUERENTE: EUGENIO CARLOS QUEIROZ, PATRICIA BELOTE DOS 

SANTOS REQUERIDO: ESPÓLIO DO LUDIVICO FEIJÓ DA SILVA E 

GUILHERMINA A. F. SILVA Vistos etc. CUMPRA-SE na forma deprecada, 

servindo cópia desta como mandado. Comunique-se ao juízo deprecante 

(via malote digital, e-mail funcional, postal ou outro meio disponível). Após, 

com as baixas pertinentes, DEVOLVA-SE, consignando as nossas 

homenagens. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências. 

Diamantino/MT, 03 de julho de 2018. André Luciano Costa Gahyva Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000737-61.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LAERCIO HERDT (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000737-61.2018.8.11.0005. AUTOR: 

SICREDI CENTRO NORTE RÉU: LAERCIO HERDT Vistos, etc. Faculto a parte 

autora a emenda da inicial para, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento e consequentemente o cancelamento da distribuição (NCPC, 

320 e 321), comprovar o pagamento integral das custas (item 2.14.2.1 da 

CNGC/MT). Decorrido o prazo ‘in albis’, certifique-se e venham-me os 

autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. Diamantino, 03 

de julho de 2018. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000219-71.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

LINCON BARELLA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINCON BARELLA OAB - MT0019267A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADAO CASTOLDI (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

celito liliano bernardi OAB - MT0007008S-B (ADVOGADO)

Felipe Augusto Stüker OAB - MT15536/B-B (ADVOGADO)

KATIA MATIAS DE CAMARGO BRAGHIN OAB - MT21659/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO Nos termos da Legislação Vigente e do art. 1.209 da CNGC, 

intimo o patrono do autor para que apresente impugnação à contestação 

no prazo de 15 (quinze) dias. Diamantino, 03 de julho de 2018. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 125609 Nr: 1060-83.2018.811.0005

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eugênio Lasch

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ercilio Vili Schaedler

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Erlan de Oliveira Costa - 

OAB:19.176-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mirian Cristina Rahman Mühl 

- OAB:MT 4624

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.207 da CNGC, impulsiono 

estes autos para intimar a parte autora para providenciar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, mediante a 

expedição de guia de recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu 

Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, regulamentada pelo 

Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é calculado pelo sistema 

conforme o local indicado para a realização da diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 29480 Nr: 681-65.2006.811.0005

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Syngenta Proteção de Cultivos Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agropecuária São Lucas S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Humberto Luchesi - 

OAB:74.458/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felicio Rosa Valarelli Junior - 

OAB:12.798-A MT

 Intimo o patrono da parte autora, para recolher junto a este Juizo as taxas 

Judiciais e custas de preparo da Carta Precatória para a Comarca de 

ROSÁRIO OESTE - MT, com a finalidade de PENHORA.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 110373 Nr: 2820-38.2016.811.0005

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Ouro Verde de Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FP Construtora e Incorporadora Ltda -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): FP CONSTRUTORA E INCORPORADORA 

LTDA -ME, CNPJ: 20140898000100. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte ré, acima qualificada, atualmente em local 

incerto e não sabido para cumprir a obrigação exigida pela parte autora, 

consistente no pagamento do débito no valor de R$ 12.179,60 (Doze mil e 

cento e setenta e nove reais e sessenta centavos) especificado na 

petição inicial em resumo abaixo, acrescido do pagamento dos honorários 

advocatícios de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, no prazo de 

15 (quinze) dias, contados do dia útil seguinte ao prazo final do edital (art. 

231, IV, CPC/2015), sob pena de constituir-se de pleno direito o título 

executivo judicial, independentemente de qualquer formalidade, se não 

realizado o pagamento e não apresentados os embargos previstos no art. 

702 do CPC/2015. CIENTE a parte citada que, no caso de integral 

pagamento no prazo estipulado (15 dias), ficará isento(a) do pagamento 

de custas processuais (art. 701, § 1º, CPC/2015) ou, no mesmo prazo, 

reconhecendo a quantia devida e comprovando o depósito de 30% (trinta 

por cento) do seu valor, acrescido de custas e honorários de advogado, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102874/7/2018 Página 87 de 859



poderá requerer o pagamento do restante em até 6 (seis) parcelas 

mensais, com correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês.

Resumo da Inicial: O autor propos ação monitória em face ao requerido 

com fundamento em Cedula de Crédito Bancário - Limite para operações 

de desconto de recebíveis n.º B42430642-3 firmada em 18/08/14, ocasião 

em que a autora disponibilizou o limite no valor de R$20.000,00 (vinte mil 

reais). As partes realizaram operação de desconto borderô n.º 

B42430656-3 deduzindo IOF e Juros de operação. Alega o autor que as 

duplicatas descontadas não foram pagas dando origem a inadimplência. A 

aprte autora manifestou o dessinteresse na audiência de conciliação. 

Requereu a ciações dos requeridos, penhora em caso de não pagamento 

e demais de praxe. Deu-se o valor da causa em R$12.719,60 (doze mil 

setecentos e dezenove reais e sessenta centavos). .

Despacho/Decisão: Vistos etc.Defiro o pedido em postulado de fls. 

129/129verso.Cite-se a parte demandada, via edital, pelo prazo de 30 

(trinta) dias para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.Decorrido 

"in albis" o prazo de resposta, nos termos do art. 72, inciso II, do NCPC 

(revel citado por edital), fica desde já nomeado o Defensor Público atuante 

nesta Comarca, para patrocinar a defesa da parte requerida, a qual 

deverá ser intimada para apresentar resposta, sendo que, uma vez 

apresentada, abra-se vistas à parte autora para manifestação em 15 

(quinze) dias.Após, conclusos para ordenação de procedimento.Cite-se. 

Intimem-se e cumpra-se expedindo-se o necessário. Às providências. .

ADVERTÊNCIA: Será nomeado curador especial em caso de revelia (art. 

257, IV, CPC/2015)

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Neumara Regina Silva 

Nachibal, digitei.

Diamantino, 18 de junho de 2018

Debora Cristina Campos Oliveira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 125609 Nr: 1060-83.2018.811.0005

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eugênio Lasch

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ercilio Vili Schaedler

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Erlan de Oliveira Costa - 

OAB:19.176-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mirian Cristina Rahman Mühl 

- OAB:MT 4624

 Vistos etc.

Oficie-se ao Juízo Deprecante solicitando informações acerca do 

endereço do Sr. Mario Guardado Rodrigues.

Aportado as informações, intime-se o terceiro interessado Sr. Mario 

Guardado Rodrigues para, no prazo de 05 (cinco) dias, ofertar a caução 

conforme determinado pelo Juízo Deprecante.

Após, voltem-me os autos conclusos para deliberações e procedimentos.

Cumpra-se expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 29777 Nr: 946-67.2006.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Altrão, José Carlos Altrão, Maria 

Aparecida de Souza Oliveira Altrão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Inaldo Xavier de Siqueira 

Santos Neto - OAB:9270/MT, Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT, Saionara Mari - OAB:5225/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o patrono da parte autora, para recolher junto a este Juizo as taxas 

Judiciais e custas de preparo da Carta Precatória para a Comarca de SÃO 

JOSÉ DO RIO CLARO - MT, com a finalidade de PENHORA.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 42931 Nr: 5-78.2010.811.0005

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Josefa Luiza da Guia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituição Diamantinense de Educação e 

Cultura-IDEC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cesar Lima do Nascimento - 

OAB:4651

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Esdras Sirio Vila Real - 

OAB:8364, Joaquim Basilio - OAB:14253-A

 Vistos etc.

Indefiro o pedido de fl. 304.

Com efeito, o artigo 139 do CPC/2015, mais precisamente em seu inciso IV, 

autoriza o magistrado a qualquer tempo tentar conciliar as partes, 

independente de requerimento.

“Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste 

Código, incumbindo-lhe: (...)

V - promover, a qualquer tempo, a autocomposição, preferencialmente 

com auxílio de conciliadores e mediadores judiciais;(...)”.

Em escorço ao dispositivo acima, Nelson Nery Jr. preleciona que:

 "A tentativa de conciliação pelo juiz é obrigatória. Pode e deve ocorrer a 

qualquer tempo durante o curso do processo, podendo ser exercida pelo 

juiz mais de uma vez e quantas forem necessárias." (in Código de 

Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 11ª ed. rev., ampl. e 

atual., São Paulo: RT, 2010, p. 403)

 Nesse sentido:

 "É dever do juiz tentar promover a conciliação entre as partes sempre que 

se deparar com oportunidade para tanto, salvo se a causa versar sobre 

direitos que não admitam transação." (TJ/MG, AI 1.0024.08.006308-4/001, 

Rel. Des. Nicolau Masselli, DJe 29/02/2012).

"Nos termos do artigo 125, II e IV, do CPC o juiz conduzirá o processo 

buscando velar pela rápida solução do litígio e a conciliação entre as 

partes em qualquer momento." (TJ/MG, AI 1.0024.07.795606-8/002, Rel. 

Des. Generoso Filho, DJe 29/02/2012).

Ante o exposto, mantenho a audiência designada para o dia 04/07/2018, 

às 16:00 horas.

Intimem-se. Cumpra-se.

Às providências.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1000603-34.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA ROCHA VELASCO RONDON (REQUERENTE)

DENISE VELASCO RONDON (REQUERENTE)

ISABEL CRISTINA MELLI VELASCO RONDON (REQUERENTE)

LEONARDO VELASCO RONDON (REQUERENTE)

ALEXANDRE RONDON CORREA DA COSTA (REQUERENTE)

VINICIUS VELASCO RONDON (REQUERENTE)

ADRIANI ALVARENGA CORREA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA CRISTINA BRANDAO SILVA CAMARGO MALVEZZI OAB - 

MT16013/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DECISÃO Processo: 1000603-34.2018.8.11.0005. 

REQUERENTE: DENISE VELASCO RONDON, LEONARDO VELASCO 

RONDON, VINICIUS VELASCO RONDON, PATRICIA ROCHA VELASCO 

RONDON, ISABEL CRISTINA MELLI VELASCO RONDON, ALEXANDRE 

RONDON CORREA DA COSTA, ADRIANI ALVARENGA CORREA DA 

COSTA Vistos etc. Trata-se de Ação de Suprimento Judicial para Outorga 

de Escritura Pública ajuizada por DENISE VELASCO RONDON, LEONARDO 

VELASCO RONDON, PATRÍCIA ROCHA VELASCO RONDON, ISABEL 

CRISTINA MELLI VELASCO RONDON, ALEXANDRE RONDON CORREA DA 

COSTA E ADRIANI ALVARENGA CORREA DA COSTA. Alegam que a 

venda dos imóveis rurais se deu em vida por Euclides Velasco Rondon 

Filho, a qual foi reconhecida por seus filhos herdeiros e a viúva meeira. 

Requerem o registro e a escritura dos imóveis rurais em nome de 

Alexandre Rondon Correa da Costa. Pois bem. Não há razão alguma para 

que o alvará não seja expedido, pois é incontroversa a alienação do bem 

pelos próprios autores da herança, conforme contrato de fls. 88/92. 
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Ademais, consta recibo de quitação dos imóveis (ID 13443748). Assim, se 

os compradores pagaram o preço na íntegra, cumprindo a sua obrigação, 

cabe também aos herdeiros dos vendedores cumprirem também a sua 

parte, cuidando-se neste feito apenas operacionalizar a transferência do 

bem, já que os vendedores não tiveram condições de fazê-lo em razão 

dos óbitos. Nesse sentido: “ALVARÁ JUDICIAL PARA OUTORGA DE 

ESCRITURA PÚBLICA. BEM ALIENADO PELO PRÓPRIO AUTOR DA 

HERANÇA. CABIMENTO. Se os herdeiros, que são maiores e capazes, 

informam que a totalidade do preço havia sido paga ao de cujus, 

justifica-se a expedição de alvará judicial para regularizar a transmissão 

da propriedade do bem imóvel alienado por falecido. Recurso provido”. (TJ 

– RS – Apelação Cível AC 70069763613). Ante o exposto, expeça-se o 

pleiteado alvará para outorgar a escritura definitiva dos imóveis rurais 

denominados Fazenda Alto Alegre I e II, com área total de 690 hectares, 

localizados no município de Diamantino/MT, matriculados sob os n°. 27.653 

e 27.279 a Alexandre Rondon Correa da Costa. Intime(m)-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências. Diamantino, 28 de junho de 

2018. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

2ª Vara Cível

Intimação

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

Processo Número: 1000264-75.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA FERNANDES BALIEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALES PASSOS DE ALMEIDA OAB - MT15217/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Edinei Rodrigues Constantino (RÉU)

 

Intimo o patrono da Autora da data designada para Audiência de 

Mediação, como segue :Dia 27 de Setembro de 2018 às 14:00 horas

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

Processo Número: 1000468-22.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIANE CORA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA CLAUDIA HEMING DOS SANTOS LIRA OAB - MT21911/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO SILVA BARBOSA (RÉU)

ANTONIO BARBOSA (RÉU)

 

Intimo a patrona da Autora da data designada para Audiência de 

Mediação, como segue :Dia 26 de julho de 2018 às 13:00horas

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000703-86.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

C. H. A. D. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDER PEREIRA DE ASSIS OAB - MT0008066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

R. B. R. (RÉU)

 

Intimo o patrono do Autor da data designada para Audiência de Mediação, 

como segue :Dia 26 de julho de 2018 às 17:00horas

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 30105 Nr: 1192-63.2006.811.0005

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Garcia Lopes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marinez Cibaldo de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIELI GARCIA DE OLIVEIRA 

LOPES - OAB:21213/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Patrono da Parte Autora para, comparecer na Secretaria da 

Segunda Vara Civel , para retirar a Certidão de Casamento, no prazo de 

05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 84387 Nr: 3565-91.2011.811.0005

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RdJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JLdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Katia Cristina Rodrigues - 

OAB:13451/MT, Luciane Soares Martinazzo - OAB:, Rafael Soares 

Martinazzo - OAB:9.925-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do autor para que fique ciente da Certidão de fls. 157, abaixo 

transcrito e requeira o que entender de direito, no prazo de 05 

dias.CERTIDÃO:Certifico para os devidos fins que, decorreu o prazo da 

SUSPENSÃO requerido ás fls. 152.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 84488 Nr: 3705-28.2011.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rudi Pudell

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT, Helton George Ramos - OAB:11237-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Patrono do Autor para requerer o que entender de direito no 

prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 41330 Nr: 2138-30.2009.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Antônio Teixeita Lemos

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT, Helton George Ramos - OAB:11237-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernanda Vilela Zagatto- 

Procuradora Federal - OAB:

 Intimação do Patrono do Autor para requerer o que entender de direito no 

prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 90105 Nr: 2438-50.2013.811.0005

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CMdAM, VHM, CMdAM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMRM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maycon Tadeu Lamim - 

OAB:OAB/MT 16.012

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da CNGC, Seção 10, item 2.10.1, INTIMO o(a) advogado(a) do 

requerido para proceder a devolução dos autos, no prazo de 24 (vinte e 

quatro) horas, sob pena de busca e apreensão e aplicação das 

penalidades do artigo 233 do NCPC.

 ELIETH FERREIRA DA SILVA

Gestora Judiciária Designada

Seção 10 – Cobrança de Autos

2.10.1 – O Gestor Judiciário manterá rigoroso controle sobre os prazos de 

devolução de autos em carga, providenciando a cobrança mensal por 

meio de intimação pela imprensa, por correspondência, ou por mandado, 

conforme o caso, para devolução em 24 (vinte e quatro) horas, sob pena 
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de busca e apreensão e aplicação das penalidades do artigo 196 do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 90366 Nr: 2673-17.2013.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gerson Rozendo de Arruda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alto Paraguai-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Angelica Rodrigues Maciel - 

OAB:10.862/OAB MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Riusdelar Lopes Pereira - 

OAB:12652/MT

 INTIMO Vossa Senhoria, na qualidade de advogado do requerido, para 

que traga aos autos, no prazo de até 30 dias, informações sobre os 

débitos líquidos e certos, inscritos ou não em dívida ativa e constituídos 

contra o credor original pela Fazenda Pública devedora, incluídas parcelas 

vincendas de parcelamentos, ressalvados aqueles cuja execução esteja 

suspensa em virtude de contestação administrativa ou judicial, sob pena 

de perda do direito de abatimento, para fins de expedição de precatório.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 1585 Nr: 374-97.1995.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Silvio Reginato

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO RAMOS BUENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aldorema Viana Reginato - 

OAB:3.500-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n. 1585

DECISÃO

Vistos, etc.

Compulsando os autos, observo que o imóvel penhorado foi arrematado 

pelo próprio Exequente em 03/02/1997, conforme certidão de fl. 40 e carta 

de arrematação de fl. 66.

Portanto, defiro o pedido de fls. 127/128 e determino o cancelamento do 

R.8/5.482 junto à matrícula n. 5.482 do CRI de Diamantino.

Oficie-se o Cartório de Registro de Imóveis de Diamantino/MT.

Após, retornem-se os autos ao arquivo, independentemente de nova 

conclusão.

Às providências.

Diamantino/MT, 3 de julho de 2018.

 RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

5ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000143-18.2016.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA OZELIA NUNES DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

celito liliano bernardi OAB - MT0007008S-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG0084400A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

1000143-18.2016.8.11.0005. REQUERENTE: MARIA OZELIA NUNES DE 

LIMA REQUERIDO: BANCO BMG Vistos, etc. Considerando que o acordo 

juntado aos autos não consta a assinatura da parte autora e tampouco de 

seu patrono, intime-se a parte autora para que manifeste-se, no prazo de 

05 dias, acerca do acordo. Após manifestação, concluso. Cumpra-se. 

Diamantino, 28 de junho de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010822-65.2010.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ARISTEU FRANCISCO DA SILVA (EXEQUENTE)

MARIA APARECIDA MENDES RODRIGUES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINCON BARELLA OAB - MT0019267A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ DE MENEZES ARAUJO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

8010822-65.2010.8.11.0005. EXEQUENTE: ARISTEU FRANCISCO DA 

SILVA, MARIA APARECIDA MENDES RODRIGUES EXECUTADO: LUIZ DE 

MENEZES ARAUJO Vistos, etc. Indefiro o pedido de buscas pelo sistema 

ANOREG uma vez que compete à parte exequente diligenciar junto aos 

CRIs acerca de bens em nome do executado. Ainda, indefiro o pedido de 

penhora dos bens que guarnecem a residência do executado, uma vez 

que tais bens são impenhoráveis, a teor do disposto no artigo 1º, 

parágrafo único, da Lei nº 8.009/90, em razão de serem considerados 

como bens de família. No entanto, oficie-se o INDEA para que informem 

sobre a existência de semoventes em nome do executado, no prazo de 15 

dias. Caso a resposta seja negativa, intime-se o exequente para que 

apresente bens passíveis de penhora, no prazo de 5 dias, sob pena de 

extinção do processo, devendo a Sra. Gestora certificar o decurso do 

prazo nos autos. Sem prejuízo, defiro o pleito de PROTESTO do 

pronunciamento judicial, a cargo do interessado, na forma do artigo 517 do 

CPC, aplicando-se o procedimento ali previsto, e ainda, para fins de 

inscrição no Serviço de Proteção ao Crédito (SPC e SERASA, a teor do 

disposto no Enunciado nº 76 do FONAJE de 2009). Cumpra-se. 

Diamantino, 28 de junho de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000324-48.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

LEIDIANA ANTONIA DA SILVA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

1000324-48.2018.8.11.0005. REQUERENTE: LEIDIANA ANTONIA DA SILVA 

CRUZ REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Considerando 

que há audiência redesignada para o dia 01 de agosto, devolva-se à 

Secretaria para cumprimento. Cumpra-se. Diamantino, 28 de junho de 

2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8013723-98.2013.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

WALLE ARRUDA DE AQUINO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA COCCO BUSANELLO OAB - MT0009770A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

8013723-98.2013.8.11.0005. EXEQUENTE: WALLE ARRUDA DE AQUINO 

EXECUTADO: VIVO S.A. Vistos. Manifeste-se a parte exequente quanto 
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aos embargos à execução opostos, no prazo de 15 dias. Cumpra-se. 

Diamantino, 28 de junho de 2018 José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000699-83.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

VITORIA RIBEIRO DE LARA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. TELECOM S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Certifico que nesta data envio intimação para o patrono do requerente 

acerca do pagamento ID 13397559

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000741-98.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRO DE LIMA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO PEREIRA PANDOLFO OAB - MT0020029A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Intimação para o advogado do Polo Ativo, acerca da designação de 

audiência de Conciliação para o dia 12/09/2018 às 10hs e 15min, que 

realizará na sala de Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do Fórum.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000155-61.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMILSON FERREIRA DA ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO Intimar o procurador do recorrido VIVO para responder o 

recurso no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000145-17.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ALEXANDRINA DO NASCIMENTO GUSMAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO Intimar o procurador do recorrido EMBRATEL para responder 

o recurso no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000140-92.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ZULEIDE GUSMAO DA SILVA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO Intimar o procurador do recorrido TELEFONICA BRASIL para 

responder o recurso no prazo legal.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000105-35.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIVENI GONZAGA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

1000105-35.2018.8.11.0005. REQUERENTE: LUCIVENI GONZAGA DE 

SOUZA REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos etc. 

Recebo o recurso no efeito devolutivo, a teor do que dispõe o artigo 43 da 

Lei 9.099/95. Remetam-se os autos à egrégia Turma Recursal para 

apreciação do recurso interposto. Cumpra-se. Diamantino, 27 de junho de 

2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000122-71.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS GONCALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA OAB - MT0010361A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

1000122-71.2018.8.11.0005. REQUERENTE: LUIS GONCALVES DA SILVA 

REQUERIDO: VIA VAREJO S/A Vistos etc. Recebo o recurso no efeito 

devolutivo, a teor do que dispõe o artigo 43 da Lei 9.099/95. Remetam-se 

os autos à egrégia Turma Recursal para apreciação do recurso interposto. 

Cumpra-se. Diamantino, 27 de junho de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001605-73.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE TENORIO CAVALCANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

1001605-73.2017.8.11.0005. REQUERENTE: SOLANGE TENORIO 

CAVALCANTE REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES 

S.A, Vistos etc. Recebo o recurso no efeito devolutivo, a teor do que 

dispõe o artigo 43 da Lei 9.099/95. Assim, havendo ou não contrarrazões, 

devidamente certificado, remetam-se os autos à egrégia Turma Recursal 

para apreciação do recurso interposto. Cumpra-se. Diamantino, 28 de 

junho de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001448-03.2017.8.11.0005
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Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA DE OLIVEIRA BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA MARIA DE OLIVEIRA BARROS OAB - MT14663/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

1001448-03.2017.8.11.0005. REQUERENTE: ANA MARIA DE OLIVEIRA 

BARROS REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos etc. Recebo o 

recurso no efeito devolutivo, a teor do que dispõe o artigo 43 da Lei 

9.099/95. Assim, havendo ou não contrarrazões, devidamente certificado, 

remetam-se os autos à egrégia Turma Recursal para apreciação do 

recurso interposto. Ante a afirmação da parte recorrente de ser 

desprovido de recurso financeiro, concedo os benefícios da assistência 

judiciária gratuita, sem prejuízo de possível revogação posterior, com 

fulcro no artigo 54, parágrafo único, da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se. 

Diamantino, 28 de junho de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010263-35.2015.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SISLENE PINHEIRO LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO DA SILVA ALVES OAB - MT0011167A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAX NACIONAL PREVER SERVICOS POSTUMOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

OTACILIO PERON OAB - MT0003684S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

8010263-35.2015.8.11.0005. REQUERENTE: SISLENE PINHEIRO LOPES 

REQUERIDO: PAX NACIONAL PREVER SERVICOS POSTUMOS LTDA 

Vistos etc. Recebo o recurso no efeito devolutivo, a teor do que dispõe o 

artigo 43 da Lei 9.099/95. Assim, havendo ou não contrarrazões, 

devidamente certificado, remetam-se os autos à egrégia Turma Recursal 

para apreciação do recurso interposto. Cumpra-se. Diamantino, 28 de 

junho de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000090-66.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS DANILO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

1000090-66.2018.8.11.0005. REQUERENTE: DOUGLAS DANILO DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos etc. Não recebo o recurso 

interposto, ante sua intempestividade, conforme certidão de id. 13914222. 

Certifique-se o trânsito em julgado da sentença. Após, ao arquivo com as 

baixas e anotações necessárias. Cumpra-se. Diamantino, 29 de junho de 

2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000088-96.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MARCILENE MARIA RODRIGUES AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

1000088-96.2018.8.11.0005. REQUERENTE: MARCILENE MARIA 

RODRIGUES AMORIM REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos etc. Não recebo o 

recurso interposto, ante sua intempestividade, conforme certidão de id. 

13938039. Certifique-se o trânsito em julgado da sentença. Após, ao 

arquivo com as baixas e anotações necessárias. Cumpra-se. Diamantino, 

29 de junho de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001714-87.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

VENICE FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

1001714-87.2017.8.11.0005. REQUERENTE: VENICE FERREIRA DA SILVA 

REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos etc. Não recebo o recurso interposto, 

ante sua intempestividade, conforme certidão de id. 13938155. 

Certifique-se o trânsito em julgado da sentença. Após, ao arquivo com as 

baixas e anotações necessárias. Cumpra-se. Diamantino, 29 de junho de 

2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8014965-92.2013.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MARINA ROSA DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS WAGNER SANTANA VAZ OAB - MT0014783S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OSCAR PEREIRA ABRANTES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MIZAEL DE SOUZA OAB - MT0016842A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

8014965-92.2013.8.11.0005. EXEQUENTE: MARINA ROSA DE OLIVEIRA 

EXECUTADO: OSCAR PEREIRA ABRANTES Vistos, etc. Trata-se de 

impugnação à execução proposta pela executada, argumentando, em 

suma, excesso na execução decorrente de atualização equivocada 

realizada pela exequente. Por sua vez, a parte exequente concordou com 

os termos da impugnação apresentada. Decido. Considerando que a parte 

exequente concorda com o valor decorrente dos cálculos apresentado 

pela parte executada, homologo o cálculo da parte executada. Contudo, 

tendo em vista que mesmo intimada para pagamento no prazo de 15 dias, 

sob pena de incidência da multa de 10%, nos termos do artigo 523, § 1º, 

do CPC, a parte executada sequer depositou nos autos o valor que 

entende incontroverso, o valor devido pela parte executada deverá ser 

acrescido da multa de 10%. Intime-se a parte executada, através de seu 

patrono, para pagamento da condenação, no prazo de 15 dias. Decorrido 

o prazo para comprovação do pagamento nos autos, intime-se a parte 

exequente, através de seu patrono, para manifestar-se no prazo de 05 

dias. Intime-se. Cumpra-se. Diamantino, 29 de junho de 2018. José Mauro 

Nagib Jorge Juiz de Direito
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Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000741-98.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRO DE LIMA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO PEREIRA PANDOLFO OAB - MT0020029A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

1000741-98.2018.8.11.0005. REQUERENTE: ALEXANDRO DE LIMA ALVES 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos. I. Dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil que a tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

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

processo. A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após 

justificação prévia (§ 2º), bem como não será concedida quando houver 

perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (§ 3º). Ao discorrer 

sobre o tema Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel 

Mitidiero asseveram que seu pressuposto “é a probabilidade do direito, isto 

é, de uma convicção judicial formada a partir de uma cognição sumária 

das alegações da parte” (Novo Curso de Processo Civil, v. II, p. 202). 

Esses autores também afirmam que “a probabilidade do direito que 

autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a 

probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das 

alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo 

provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau 

de refutação desses elementos” (obra citada, p. 203). No presente caso, 

o autor pretende que seja determinada a suspensão da exigibilidade da 

fatura de recuperação de consumo no valor de R$ 3.652,36; que a 

Requerida se abstenha de interromper o fornecimento de energia em 

virtude da referida fatura; bem como se abstenha de incluir seu nome nos 

órgãos de proteção ao crédito. Compulsando os autos, entendo presentes 

os requisitos que ensejam a concessão da tutela de urgência perquirida, 

quais sejam, a probabilidade do direito alegado bem como o risco da 

demora do provimento jurisdicional, vejamos: A probabilidade do direito se 

encontra demonstrada através da fatura de energia juntada aos autos, 

que corresponde a cobrança de consumo de meses pretéritos 

supostamente não faturados, cuja qual não pode ensejar a suspensão do 

fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora da parte 

reclamante. Isto porque é vedada a suspensão de energia elétrica em 

virtude de débitos antigos, devendo, nesses casos, a concessionária 

propor ação ordinária de cobrança, eis que a suspensão de energia 

elétrica somente é permitida quando se refere a débitos atuais 

inadimplidos, o que não é o caso dos autos, pois conforme se infere 

através da carta ao cliente, o valor de R$ 3.652,36 é referente a cobrança 

de consumo não faturados no período de 12/2016 a 03/2018. Em relação 

ao pleito de não inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao 

crédito em razão da referida fatura, também há plausibilidade no pedido, 

vez que há várias formas de cálculo do valor retroativo, conforme previsto 

na Resolução que rege a matéria, devendo ser levado em consideração 

que no cálculo da ré foi utilizado como base o consumo registrado em 

abril/18, data em que já estava instalado o novo relógio, cujo qual o 

requerente alega que está apresentando erro em sua medição, o que deve 

ser levado em consideração até a contestação da reclamada. Ademais, 

com resultado da inspeção no novo relógio solicitada pelo autor, será 

possível verificar se o cálculo foi realizado com base em medições 

corretas. Por outro lado, o perigo da demora é evidente, pois a parte 

reclamante corre o risco de ficar sem energia elétrica em sua residência, 

prejudicando sua atividade e forma de vida, e em relação à inscrição nos 

órgãos de proteção ao crédito ter prejudicado seu crédito por valor ainda 

pendente de análise. Sendo assim, presentes os requisitos para a 

concessão da tutela de urgência, não resta alternativa senão proibir a 

suspensão de energia elétrica na unidade consumidora n° 6/677177-8 pelo 

débito retroativo em questão de R$ 3.652,36, bem como proibir a inscrição 

do nome do autor nos órgãos de proteção de crédito pelo mesmo débito 

retroativo. As faturas mensais referentes ao efetivo consumo de energia 

na unidade deverão ser pagas pelo consumidor, sob pena de suspensão 

do fornecimento em sua unidade consumidora. Diante do exposto, 

CONCEDO a tutela de urgência ao reclamante, o que faço com espeque no 

artigo 300 do CPC, DETERMINANDO que a parte reclamada ABSTENHA-SE 

de efetuar o corte, ou, se já o realizou, RESTABELEÇA o fornecimento de 

energia na unidade consumidora em relação ao débito pretérito, no prazo 

máximo de 48 horas, bem como se abstenha de incluir o nome do autor 

nos órgãos de proteção ao crédito pelo débito retroativo até ulterior 

decisão, sob pena de multa diária no importe de R$ 100,00, limitados a 30 

dias. Para tanto, INTIME-SE a parte reclamada. Considerando a 

verossimilhança da alegação feita pela parte reclamante e sua 

hipossuficiência, declaro em seu favor invertido o ônus da prova neste 

feito, o que faço com fundamento no artigo 6.º, inciso VIII do CDC. Sem 

prejuízo das providências supra, cite-se a requerida para os atos desta 

ação e, intime-a da presente decisão, a fim de que compareça à audiência 

de conciliação em data a ser designada pelo cartório, consignando que 

deverá ser assistida por advogado e oferecer defesa escrita ou oral até 

cinco dias após a audiência de conciliação, sob pena de presumirem-se 

verdadeiros os fatos articulados na petição inicial. Intime-se a parte 

requerente da presente decisão e para a audiência de conciliação a ser 

designada, consignando que o não comparecimento pessoal à audiência, 

implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos termos do 

art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com condenação nas custas 

processuais. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Diamantino, 29 de 

junho de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001357-10.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

NAMI WAKAMOTO NUNES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

1001357-10.2017.8.11.0005. REQUERENTE: NAMI WAKAMOTO NUNES 

REQUERIDO: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT Vistos. 

Analisando os autos, verifica-se que o feito discute a possibilidade de 

inclusão da Tarifa de Uso do Sistema Transmissão de Energia Elétrica 

(TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica 

(TUSD) na base de cálculo do ICMS. Com efeito, a respeito do tema 

debatido nos autos, sobreveio decisão nos REsps n° 1.692.023/MT e REsp 

n° 1.699.851/TO, bem como os Embargos de Divergência no REsp n° 

1.163.020/RS, da lavra do Ministro Herman Benjamin, publicada no DJe de 

15.12.2017, que afetou o julgamento do tema em destaque à E. Primeira 

Seção daquela Corte, adotando várias providências, dentre as quais, o 

sobrestamento dos recursos em trâmite em todo o país até o julgamento 

final da controvérsia pelo Superior Tribunal de Justiça, verbis: “(...)A 

matéria em debate vem se apresentando de forma reiterada no STJ, 

materializa controvérsia de grande impacto para os Estados e merece, 

assim, ser resolvida sob o rito dos recursos repetitivos. Por todo o 

exposto, proponho que o presente Recurso Especial seja admitido como 

representativo da controvérsia, conjuntamente com o REsp 1.699.851/TO 

e os EREsp 1.163.020/RS, nos termos do artigo 1.036, § 5º, do CPC/2015, 

observando-se o que segue: a) a delimitação da seguinte tese 

controvertida: "questão atinente à inclusão da Tarifa de Uso do Sistema 

Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de 

Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) na base de cálculo do ICMS"; b) a 

suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, 

que versem acerca da questão delimitada e tramitem no território nacional 

(art. 1037, II, do CPC/2015); c) a comunicação, com cópia do acórdão, aos 

Ministros da Primeira Seção do STJ e aos Presidentes dos Tribunais 

Regionais Federais, Tribunais de Justiça e à Turma Nacional de 

Uniformização; d) vista ao Ministério Público Federal para parecer, nos 

termos do artigo 1.038, III, § 1º, do CPC/2015.” Logo, se mostra imperativa 

a suspensão do feito. Diante do exposto, DETERMINO A SUSPENSÃO do 

julgamento da presente ação, até a conclusão do julgamento dos REsps n° 

1.692.023/MT e n° 1.699.851/TO, bem como dos Embargos de Divergência 

no REsp n° 1.163.020/RS n° 1.657.156, submetidos ao rito dos recursos 

repetitivos, nos termos do artigo 1.037, III do Código de Processo Civil. 

Aguardem-se os autos na Secretaria até o transcurso do prazo fixado. 

Intimem-se. Cumpra-se. DIAMANTINO, 3 de julho de 2018. Juiz(a) de Direito
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Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000384-55.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO SENA LIMA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PERSIO OLIVEIRA LANDIM OAB - MT0012295A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE DIAMANTINO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1000384-55.2017.8.11.0005. REQUERENTE: GERALDO SENA LIMA JUNIOR 

REQUERIDO: AGUAS DE DIAMANTINO S.A. Vistos. Dispensado o relatório, 

conforme os termos no artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. O objetivo dos 

embargos de declaração é a manifestação sobre ponto obscuro, 

contraditório ou omisso existente na decisão, ainda para corrigir erro 

material. “Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer 

decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II 

- suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o 

juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. 

Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese 

firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção 

de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer 

das condutas descritas no art. 489, § 1º”. No caso em apreço o 

embargante sustenta que houve erro material no julgado, id. 12547294 – p. 

1/4, uma vez que a embargante é concessionária de água e esgoto e não 

de energia elétrica como foi mencionado em trechos da sentença. Em 

análise dos autos, observa-se que assiste razão à embargante, haja vista 

que o litígio não é contra empresa de energia elétrica e sim contra 

concessionária de água e esgoto. Assim, onde se lê energia elétrica lê-se 

água. Por fim, considerando que tal erro não interferiu o mérito da 

demanda, mantenho os demais termos da sentença inalterados. Intime-se. 

Cumpra-se. Diamantino, 28 de junho de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001120-73.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

NILTON CESAR SILVESTRE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAIARA DIAS FIUZA OAB - MT0009029A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SICREDI CENTRO NORTE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAIR CARLOS CRIVELETTO OAB - MT0004917A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1001120-73.2017.8.11.0005. REQUERENTE: NILTON CESAR SILVESTRE 

REQUERIDO: SICREDI CENTRO NORTE Vistos. Dispensado o relatório, 

conforme os termos no artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. O objetivo dos 

embargos de declaração é a manifestação sobre ponto obscuro, 

contraditório ou omisso existente na decisão, ainda para corrigir erro 

material. “Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer 

decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II 

- suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o 

juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. 

Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese 

firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção 

de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer 

das condutas descritas no art. 489, § 1º”. Na hipótese dos autos, os 

embargos de declaração opostos objetiva alterar o resultado do julgado, o 

que é inadmissível, devendo, portanto, ser perseguido mediante 

interposição de recurso próprio. Neste sentido: JUIZADOS ESPECIAIS. 

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO FUNDAMENTADOS 

EM VÍCIOS. PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA JULGADA. 

DESCABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. 1.Os embargos de declaração 

têm caráter integrativo e seu cabimento pressupõe a existência de algum 

dos vícios contemplados no art. 48 da Lei 9.099/95, não se servindo à 

pretensão modificativa do julgado, como é o que pretende o embargante. 

2.Mesmo quando interpostos para o fim de prequestionamento, a 

existência de omissão, contradição ou obscuridade permanece como 

requisito essencial dos embargos declaratórios. 3.Inexistindo, portanto, 

quaisquer dos vícios indicados no art. 535 do CPC capazes de ensejar o 

reexame da causa, rejeito os embargos de declaração interpostos. 

4.Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. 5.A súmula de 

julgamento servirá como acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei dos 

Juizados Especiais Estaduais Cíveis e ainda por força dos arts. 12, inciso 

IX, 98, parágrafo único e 99, do Regimento Interno das Turmas Recursais. 

(Processo EDJ1 20140710295517, Orgão Julgador 3ª Turma Recursal dos 

Juizados Especiais do Distrito Federal, Publicação Publicado no DJE : 

05/10/2015 . Pág.: 436, Julgamento, 29 de Setembro de 2015 Relator 

ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO). Assim, inexistindo os citados vícios 

na decisão atacada, REJEITO os presentes embargos declaratórios e 

mantenho a r. sentença na íntegra. Intime-se. Cumpra-se. Diamantino, 29 

de junho de 2017. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001071-32.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

NATILA FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS WAGNER SANTANA VAZ OAB - MT0014783S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FORTUNATO GOMES DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO LUIS TIMIDATI OAB - MT13528-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1001071-32.2017.8.11.0005. REQUERENTE: NATILA FERREIRA DA SILVA 

REQUERIDO: FORTUNATO GOMES DA SILVA Vistos, etc. Dispenso o 

relatório em razão do permissivo contido no art. 38 da Lei n. 9.099/95. 

Fundamento e decido. Cuida-se de ação de rescisão contratual c/c pedido 

de danos materiais e morais, decorrente da compra e venda do lote nº. 13, 

Quadra 13, localizado na Rua Freire Regis em Diamantino/MT. O feito foi 

regularmente instruído, sendo que a autora narrou em audiência que o 

contrato foi assinado pelo requerido, que repassou o valor de R$ 7.000,00 

ao Sr. Fortunato, porém, que após 3 dias da aquisição do terreno 

descobriu que não se tratava do lote que pretendia adquirir, razão pela 

qual pleiteia o valor pago. Analisando os autos, verifico que a parte 

reclamada não apresentou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito da autora em relação aos danos materiais, já que confessou que, 

de fato, participou da negociação, assinou o contrato e não demonstrou 

de forma antecipada e clara à autora qual seria exatamente o terreno 

objeto da compra e venda, considerando que a autora acreditou que o lote 

de nº. 13, localizado na Rua Freire Regis em Diamantino/MT seria, na 

verdade, o lote de nº 12 da mesma Rua. Embora narre o requerido que 

repassou o terreno a terceiro chamado “Benuti” para quitação de dívida no 

ano de 2014, a referida negociação não atinge terceiros, ante a 

irregularidade do negócio, que não teve o registro hábil e necessário em 

Cartório. Tanto é assim que o promovido argumentou em audiência que o 

terreno permanecia como de sua propriedade perante o registro cartorário 

e que somente teria assinado o contrato por determinação do Sr. Benuti 

para que este vendesse à autora. Além disso, o promovido não 

apresentou provas de que não recebeu o valor da aquisição do terreno, 

da participação do terceiro alheio à demanda ou de que inexistiu erro 

quanto ao objeto tratado no contrato anexado no id. 9616627, p.1. Desta 

feita, de rigor a procedência dos pedidos de rescisão do negócio jurídico e 

a condenação do réu para devolução da quantia paga, visto que houve 

erro substancial quanto ao objeto (art. 139, inciso I, do Código Civil), bem 

assim por não ter logrado êxito em afastar as alegações da autora, tendo, 

inclusive, confessado que participou efetivamente da compra e venda 

objeto dos autos. No que tange ao pedido de danos morais referente à 

este processo, como é de conhecimento, numa ação de cunho 

indenizatório para o ressarcimento do dano sofrido não basta a ilação 
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sobre o ato causador, mas que se configure os pressupostos de que 

tratam a doutrina e a jurisprudência, quais sejam: o ato ilícito do agente, o 

dano sofrido pela vítima, e o nexo causal entre a ação do agente e o 

prejuízo sofrido. No ponto, em que pese a parte reclamante afirmar que 

houve abalo moral, fato é que, após analisar os autos, nota-se que não há 

prova de danos na esfera personalíssima do requerido, situação que, sem 

dúvida, é incapaz de gerar os danos morais. No escólio da doutrina de Rui 

Stoco, dano moral que “é todo sofrimento humano, resultante da lesão de 

direitos da personalidade. Seu conteúdo é a dor, o espanto, a emoção, a 

vergonha, em geral uma dolorosa sensação experimentada pela pessoa” 

(in Tratado de Responsabilidade Civil, 5ª Edição, 2001, Editora RT, pg. 

1383). Nesta linha, rejeito o pedido de danos morais por ausência de 

demonstração prejuízos extrapatrimoniais ao autor, seguindo a posição da 

jurisprudência, in verbis: “(...) Não cabe indenização por dano moral 

quando os fatos narrados estão no contexto de meros dissabores, sem 

humilhação, perigo ou abalo à honra e à dignidade do autor" (REsp 

1.329.189/RN, Rel.Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado 

em 13/11/2012, DJe 21/11/2012). 4. Agravo regimental desprovido” (AgRg 

no AREsp 844.643/PB, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, 

julgado em 26/04/2016, DJe 05/05/2016). É necessário consignar, ainda, 

que as partes tiveram a ampla possibilidade de produção de provas, 

sendo que o rol das consideradas válidas pelo nosso ordenamento jurídico 

é vasto, assim, é cediço que incumbe a quem alega o ônus de provar a 

veracidade de suas afirmações. Posto isso, diante da presunção de 

veracidade das alegações constantes da inicial, JULGO IMPROCEDENTE o 

pedido de danos morais e JULGO PROCEDENTES os pedidos de rescisão 

contratual e de danos materiais para: a) DETERMINAR a rescisão do 

contrato de compra e venda objeto da ação; e, b) CONDENAR a parte 

reclamada ao pagamento da quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais), 

quantia que deverá ser corrigida monetariamente pelo INPC desde a data 

da realização do negócio jurídico e acrescida de juros de mora de 1% ao 

mês, cuja incidência deverá ser feita a partir da citação (art. 397, do CC). 

Desta forma, declaro extinto o processo com resolução do mérito, o que 

faço na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem 

custas, a teor do que dispõe o art. 55, parte inicial, da Lei n. 9.099/95. 

Intimem-se. Cumpra-se. Diamantino/MT, 29 de junho de 2018. Jéssica 

Flávia São Pedro de Lara Juíza Leiga ____________________________ 

Vistos etc. HOMOLOGO o projeto de sentença proferida no evento 

anterior, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Diamantino/MT, 29 de junho 

de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000202-35.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL MELO RAMOS DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATIA MATIAS DE CAMARGO BRAGHIN OAB - MT21659/O (ADVOGADO)

Felipe Augusto Stüker OAB - MT15536/B-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AVIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE PETAN TOLEDO PIZZA OAB - TO0002553A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1000202-35.2018.8.11.0005. REQUERENTE: RAFAEL MELO RAMOS DA 

CRUZ REQUERIDO: AVIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A 

Vistos etc. Dispensada a apresentação de relatório, na forma do artigo 38 

da Lei n. 9.099/95. O caso comporta julgamento antecipado, não havendo 

necessidade de produção de outras provas em audiência. Sendo assim, 

face aos princípios da celeridade e economia processual, e com suporte 

artigo 355, I, do Código de Processo Civil, conheço diretamente do pedido. 

A parte autora ajuizou esta reclamação, pugnando pelo deferimento de 

danos materiais e morais em decorrência do suposto protesto indevido, 

conforme certidão positiva coligida no id. 11962487, p. 1. Em defesa, a 

reclamada pugna pela improcedência da ação (id. 13425901). Diante da 

ausência de questões preliminares, passo a julgar o mérito. O caso é de 

inversão do ônus probatório ante a hipossuficiência técnica da parte 

requerente, bem como a clara possibilidade de a parte reclamada 

comprovar a origem do débito em discussão, incumbência que lhe seria 

atribuída até na regra ordinária de distribuição do ônus da prova. Diante 

desse cenário, incumbia à parte requerida demonstrar que houve licitude 

no protesto do CPF da parte autora, o que não se verifica. Isto porque a ré 

argumentou em defesa que “foram emitidos dois grupos de 06 (seis) 

boletos em favor da autora, ocorre que o primeiro grupo foi cancelado por 

inadimplemento do autor”, porém, a ré não demonstrou a ausência de 

pagamento ou a emissão dos novos boletos, de forma que não afastou a 

verossimilhança das alegações do autor que, inclusive, juntou aos autos o 

comprovante de pagamento da dívida protestada (título CRI2802/001). 

Nota-se que a ré se restringiu a anexar alguns boletos em nome do autor, 

documentos que não são se revelam suficientes para modificar ou 

extinguir o direito suscitado pelo autor, concluindo-se que houve protesto 

indevido do CPF do promovente. Ademais, a restituição dos valores 

desembolsados com os custos cartorários deverá ser feita de forma 

simples, eis que não houve a cobrança indevida disposta no art. 42, 

parágrafo único do CDC, já que as quantias pagas não foram cobradas 

pela ré, mas sim pelo cartório responsável valores legalmente exigíveis 

para a prestação de serviços de cancelamento de protesto. Ressalte-se 

que no presente caso o dano moral ocorre in re ipsa, conforme 

jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, in verbis: 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – PROTESTO INDEVIDO – 

DÍVIDA QUITADA – DANOS MORAIS – CONFIGURADO – QUANTUM 

ARBITRADO – RAZOABILIDADE – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – 

SÚMULAS 54/362/STJ - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 

Protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de 

inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de 

prova (STJ REsp n. 1.059.663/MS), pois o dano moral advém do próprio 

fato, a responsabilidade resulta do agente causador, dispensando a 

comprovação da extensão dos danos, sendo estes evidenciados pelas 

circunstâncias do fato (STJ AgRg no Ag 1365711/RS). A indenização por 

dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o 

ofensor, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o 

sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros 

procedimentos de igual natureza. Incidem aos danos morais, juros de mora 

a partir do evento danoso e correção monetária, a partir do arbitramento, 

nos termos das Súmulas nº 54 e nº 362, ambas do STJ. (Ap 108950/2017, 

DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 30/01/2018, Publicado no DJE 06/02/2018) Desta 

forma, a promovida incorreu em ilícito ao protestar o CPF da parte 

reclamante de forma manifestamente errônea, partindo desse contexto, 

observo que o protesto debatido foi indevido, portanto, o deferimento de 

danos materiais com os custos da baixa de protesto e a indenização por 

danos morais são as medidas que se impõem, restando configurada a 

ilicitude na conduta da reclamada, o que apontam serem presumíveis tanto 

os danos advindos desta medida quanto o nexo causal entre tal conduta e 

o prejuízo moral experimentado pelo reclamante. Além disso, não é demais 

enfatizar que, conforme se vê dos autos, deve-se ocorrer a inversão do 

ônus probatório, na forma do artigo 6º, inciso VIII, do CDC, o que somente 

sacramenta a procedência dos pedidos contidos na exordial ante a inércia 

da parte reclamada. Assim sendo, verificada a existência da obrigação de 

indenização pela parte requerida, passo agora a analisar a respeito do 

“quantum” a ser estipulado, a título de indenização por dano moral. Quanto 

à fixação dos danos morais, ante a inexistência de critérios legalmente 

preestabelecidos para sua mensuração, não há uma forma genérica para 

se aplicar a todos os casos. Diante desse quadro, é de se observar que 

essa condenação tem uma dupla face: ela deve se revestir, ao mesmo 

tempo, de uma natureza punitiva, de tal forma que sirva como uma sanção 

imposta em razão de um ilícito praticado e funcione como um 

desestimulante de novas condutas desse gênero. Para tanto, é importante 

não perder de vista que o valor representativo dessa penalidade não 

poderá ser elevado a ponto de promover o enriquecimento sem causa da 

outra parte, já que não é este o seu objetivo, mas também não pode ser 

tão baixo, a ponto de não conseguir concretizar o seu fim punitivo. Assim, 

tenho como sensata e justa, a indenização por danos morais, a quantia de 

R$ 9.540,00 (nove mil e quinhentos e quarenta reais). Diante do exposto, 

JULGO PROCEDENTE o pedido com fulcro no artigo 487, I do CPC para: a) 

CONDENAR a ré a restituir, de forma simples, o valor de R$ 32,90 (trinta e 

dois reais e noventa centavos) pelas despesas cartorárias efetivadas 

pelo autor; e, b) CONDENAR a requerida ao pagamento de indenização no 

valor de R$ 9.540,00 a título de danos morais, acrescido de juros de mora 

de 1% ao mês, a contar do evento danoso, e correção monetária pelo 
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INPC desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ). Inexistindo condenação 

em custas processuais e honorários nessa fase (art. 54, Lei 9.099/95). 

Defiro a gratuidade à parte autora. Transcorrido o prazo recursal, nada 

sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. P.I.C. 

Diamantino/MT, 29 de junho de 2018. Jéssica Flávia São Pedro de Lara 

Juíza Leiga ____________________________ Vistos etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença proferida no evento anterior, na forma do art. 40 da 

Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Diamantino/MT, 29 de junho de 2018. José Mauro 

Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000265-60.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

RAQUEL DA SILVA TRINDADE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1000265-60.2018.8.11.0005. REQUERENTE: RAQUEL DA SILVA TRINDADE 

SOUZA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos etc. Dispensado o 

relatório a teor do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Fundamento e decido. O 

caso comporta julgamento antecipado, não havendo necessidade de 

produção de prova em audiência, pois se trata de matéria de direito e a 

prova produzida dá suporte ao julgamento da lide no estado em que se 

encontra. Sendo assim, face aos princípios da celeridade e economia 

processual, e com suporte artigo 355, I, do Código de Processo Civil, 

conheço diretamente do pedido. Trata-se de ação declaratória de 

inexistência de débito proposta pela parte autora em face da ré, 

sustentando, em síntese, que a reclamada inseriu o nome da parte autora 

no rol de inadimplentes indevidamente. Em contestação, a reclamada 

suscitou a ocorrência de prescrição, preliminares, e alegou, em resumo, 

que a inscrição se deve por dívida inadimplida, fato que ensejou a 

inscrição do nome da reclamante no serviço de proteção ao crédito. De 

plano, acolho o pedido de retificação do polo passivo para que passe a 

constar como reclamada “BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. - CNPJ nº 

59.438.325/0001-01”, de acordo com os documentos constitutivos 

juntados pela reclamada. Rejeito a preliminar de prescrição suscitada pela 

ré considerando que embora o prazo para reparação de ano ilícito seja de 

três anos (art. 206, §3º, V), tal prazo somente é computado quando do 

conhecimento do evento danoso – negativação, assim, considerando que 

não há nos autos prova da ciência inequívoca pelo autor da inscrição 

indevida, tal como notificação usualmente encaminhadas pelas empresas 

aos consumidores, não ocorreu prescrição da presente pretensão. 

Ademais, rejeito a impugnação ao endereço de residência do autor, vez 

que a declaração de residência do autor feita pelo autor, bem assim o 

comprovante de endereço declinado na peça inicial não foram elididos por 

qualquer prova pela ré, sendo que o endereço da autora cadastro no SPC 

coincide com a cidade de Diamantino/MT e, não evidenciada qualquer 

irregularidade, resta afastada a referida questão. Rejeito, por fim, a 

preliminar de ausência de documento indispensável para a propositura da 

ação, eis que a extrato apresentado foi extraído de site de consulta oficial 

conveniado ao SPC e, ainda, pelo fato de a própria ré ter meios de 

impugnar tal documento, já que poderia apresentar o histórico de 

negativação indicando as datas de inclusão e exclusão do nome do autor 

do SPC/SERASA. Deixo de apreciar a preliminar de ausência de interesse 

de agir, pois os fundamentos suscitados pela requerida se confundem o 

mérito da ação. Afastadas as questões preliminares, julgo o mérito. A 

parte autora sustenta que jamais travou relação jurídica com a ré, no 

entanto, foi inscrita nos órgãos de proteção ao crédito por dívida 

inexigível, de modo que pugna pela declaração de inexistência de débito e 

indenização por danos morais. Por sua vez a requerida, em defesa, 

suscitou questão preliminar e requereu a improcedência da ação. O caso 

é de inversão do ônus probatório ante a hipossuficiência técnica da parte 

requerente, bem como a clara possibilidade de a parte reclamada 

comprovar a origem do débito em discussão, incumbência que lhe seria 

atribuída até na regra ordinária de distribuição do ônus da prova. Diante 

desse cenário, incumbia à parte requerida, demonstrar a origem do débito 

discutido, até porque negativou o nome da parte autora em razão da 

suposta dívida. Em razão do deferimento da inversão do ônus da prova, a 

incumbência de comprovar a existência do contrato, a origem da dívida, 

sua legitimidade e a legalidade da restrição apontada é da empresa ré, 

face a hipossuficiência técnica do consumidor. Diante da inexistência total 

de provas da contratação dos serviços questionados, seja ela expressa 

ou tácita, os débitos vinculados ao contrato inscrito nos órgãos restritivos 

são inexigíveis, não podendo impor ao consumidor a produção de prova 

ou contraprova de fato negativo. Além disso, não é demais enfatizar que, 

conforme se vê nos autos, deve-se ocorrer a inversão do ônus 

probatório, na forma do artigo 6º, inciso VIII, do CDC, o que somente 

sacramenta a procedência dos pedidos contidos na exordial ante a inércia 

da parte reclamada. Desta forma, verificada a existência da obrigação de 

indenização pela parte requerida, passo agora a analisar a respeito do 

“quantum” a ser estipulado, a título de indenização por dano moral. 

Partindo desse contexto, observo que a inscrição do nome da parte 

reclamante nos órgãos de proteção ao crédito foi indevida, portanto, a 

manutenção da exclusão do nome do rol de inadimplentes é medida que se 

impõe, restando configurada a ilicitude na conduta da reclamada, o que 

apontam serem presumíveis tanto os danos advindos desta medida quanto 

o nexo causal entre tal conduta e o prejuízo moral experimentado pelo 

reclamante. Quanto à fixação dos danos morais, ante a inexistência de 

critérios legalmente preestabelecidos para sua mensuração, não há uma 

forma genérica para se aplicar a todos os casos. Diante desse quadro, é 

de se observar que essa condenação tem uma dupla face: ela deve se 

revestir, ao mesmo tempo, de uma natureza punitiva, de tal forma que 

sirva como uma sanção imposta em razão de um ilícito praticado e 

funcione como um desestimulante de novas condutas desse gênero. Para 

tanto, é importante não perder de vista que o valor representativo dessa 

penalidade não poderá ser elevado a ponto de promover o enriquecimento 

sem causa da outra parte, já que não é este o seu objetivo, mas também 

não pode ser tão baixo, a ponto de não conseguir concretizar o seu fim 

punitivo. Assim, tenho como sensata e justa a indenização por danos 

morais, a quantia de R$ 9.540,00 (nove mil e quinhentos e quarenta reais). 

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido da parte autora para 

DECLARAR a inexigibilidade do débito objeto da ação e CONDENAR a 

requerida ao pagamento de indenização no valor de R$ 9.540,00 (nove mil 

e quinhentos e quarenta reais), a título de danos morais, fixando, desde já, 

juros de mora legais em 1% (um por cento) ao mês, cuja incidência deverá 

ser feita a partir do evento danoso – data da disponibilização, bem como a 

correção monetária pelo INPC, a partir da prolação da sentença. Inexiste 

condenação em custas processuais e honorários nessa fase (art. 54, Lei 

9.099/95). Defiro a gratuidade à parte autora. Transcorrido o prazo 

recursal, nada sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. 

P.I.C. Diamantino/MT, 02 de julho de 2018. Jéssica Flávia São Pedro de 

Lara Juíza Leiga _______________________________ Vistos etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença proferida no evento anterior, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Diamantino/MT, 02 de julho de 2018. 

José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000291-58.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

RODERVAN FERREIRA FROTAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1000291-58.2018.8.11.0005. REQUERENTE: RODERVAN FERREIRA 

FROTAS REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Dispensado o relatório a teor 
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do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Fundamento. Decido. O caso comporta 

julgamento antecipado, razão pela qual passo a fazê-lo com base no artigo 

355, I, do Código de Processo Civil. A parte requerente ingressou com a 

presente ação reclamatória argumentando que teve seu nome inscrito no 

rol de maus pagadores pela requerida por dívida inexistente, pugnando, 

assim, pela declaração de inexistência do débito e danos morais. Rejeito a 

preliminar de ausência de consulta de negativação extraída no balcão, vez 

que tal exigência, embora recomendável, não enseja extinção do processo 

sem julgamento do mérito.. Ainda, rejeito a preliminar de ausência de 

documento indispensável para a propositura da ação, vez que o nome da 

autora, de fato, encontra-se negativado pela ré ante a constatação feita 

por este juízo no site do SPC/SERASA, tornando-se suficiente o extrato 

juntado nos autos, que foi extraído de site de consulta oficial credenciado 

aos órgãos de proteção ao crédito Analisadas as questões preliminares, 

julgo o mérito. O caso é de inversão do ônus probatório ante a 

hipossuficiência técnica da parte requerente, bem como a clara 

possibilidade de a parte reclamada comprovar a origem do débito em 

discussão, incumbência que lhe seria atribuída até na regra ordinária de 

distribuição do ônus da prova. Diante desse cenário, incumbia à parte 

requerida demonstrar a origem do débito discutido, até porque negativou o 

nome da parte autora em razão da suposta dívida. Dos autos, verifico que 

a parte reclamada comprovou a contratação do débito gerador da dívida 

através da juntada do contrato do Plano de Telefonia Móvel “Vivo Controle 

Plus 200Mb” celebrado entre as partes na data de 19 de outubro do ano 

de 2015, sendo este período anterior à negativação debatida. Assim, a 

requerida trouxe elementos que caracterizam a contratação do débito pela 

autora, considerando a existência de pagamentos do plano de telefonia, 

do cadastro interno do consumidor e do envio de faturas para pagamento, 

tornando legítima a negativação em questão nos órgãos de proteção ao 

crédito. Por outro lado, teve o autor a oportunidade de demonstrar a 

quitação dos débitos o eventual cancelamento do plano em impugnação, 

situações que não foram evidenciadas. Nesta senda, tendo requerida 

comprovado a existência da dívida, evidencia-se nos autos que a 

negativação do nome da parte autora foi devida. Diante desse quadro 

fático o reclamante sequer apresentou manifestação plausível em relação 

aos documentos juntados pela reclamada. Assim, não há que se falar em 

declaração de inexistência do débito, muito menos em indenização a título 

de danos morais, pois não comprovada qualquer ilegalidade no proceder 

da parte Reclamada. Imperioso mencionar, inclusive, que se há alguma 

irregularidade que deve ser analisada, ela encontra-se no agir da parte 

Reclamante, que na tentativa de se eximir de suas obrigações, tentou 

induzir em erro este Juízo alterando a verdade dos fatos, ficando 

caracterizada a litigância de má-fé. Nesse sentido, o julgado: APELAÇÃO 

CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃODECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. COMPROVADA A RELAÇÃO NEGOCIAL FIRMADA COM A RÉ. 

LIDE TEMERÁRIA. MULTA PORLITIGÂNCIADE MÁ-FÉ E INDENIZAÇÃO DOS 

PREJUÍZOS, PREVISTAS NOS ARTS. 17 E 18, PARÁGRAFO 2º DO CPC. 

MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. Manutenção da condenação do autor 

ao pagamento de multa por litigância de má-fé e de indenização, nos 

termos do artigo 17 e 18, §2º do Código de Processo Civil, ante a 

proposição de lide infundada e temerária. APELO DESPROVIDO, POR 

MAIORIA. (Apelação Cível Nº 70056902687, Nona Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Iris Helena Medeiros Nogueira, Julgado em 

13/11/2013). Assim, verifica-se que a conduta da parte reclamante se 

encontra eivada de má-fé. Isto porque, a reclamante procurou o Poder 

Judiciário e apresentou versão absolutamente inverídica, eis que na inicial 

o reclamante alega que não possui nenhuma relação jurídica com a 

reclamada, promovendo de maneira desleal e maliciosa com objetivo de 

enganar o julgador. De efeito, a apresentação de versão falsa em juízo é 

fato extremamente grave, uma vez que “os consumidores do instrumento 

estatal de solução de controvérsias devem conscientizar-se de que 

mesmo a guerra é pautada de limites. O processo é palco para a defesa 

de interesses, não para a obtenção de vantagens indevidas ou ilegais. 

Lealdade e boa-fé representam parâmetros éticos do contraditório e da 

ampla defesa” (Código de Processo Civil Interpretado – Antonio Carlos 

Marcato, p. 84/85). Por fim, não vislumbro qualquer verossimilhança na 

alegação da parte autora, de forma que improcede o pedido inicial e, por 

outro lado, de rigor a procedência do pedido contraposto quanto às 

faturas devidas e não quitadas no valor de R$ 135,93. Diante de todo o 

exposto, julgo IMPROCEDENTE o pedido inicial e, por outro lado, julgo 

PROCEDENTE o pedido contraposto para condenar a parte autora ao 

pagamento da obrigação no valor de R$ 135,93 (cento e trinta e cinco 

reais e noventa e três centavos), quantia que deverá ser corrigida pelo 

INPC a partir do vencimento e acrescida de juros de mora de 1% ao mês, a 

partir desta decisão. Ainda, condeno a reclamante ao pagamento de multa 

por litigância de má fé equivalente a 5% do valor da causa em favor da 

reclamada, conforme prevê o artigo 81 do Código de Processo Civil, bem 

como condeno ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios aos quais arbitro 10% sobre o valor da causa nos termos do 

art. 85, §2°, CPC. Revogo a gratuidade da parte autora. Inexistindo 

condenação em custas processuais e honorários nessa fase (art. 54, Lei 

9.099/95). Transcorrido o prazo recursal, nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Intime-se. Cumpra-se. 

Diamantino/MT, em 02 de julho de 2018. Jéssica Flávia São Pedro de Lara 

Juíza Leiga _____________________________________ Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença proferida no evento anterior, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Diamantino/MT, em 02 julho de 2018. 

José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001612-65.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL PAULO DA SILVA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1001612-65.2017.8.11.0005. REQUERENTE: MANOEL PAULO DA SILVA 

FILHO REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. Dispensada a 

apresentação de relatório, na forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. O 

caso comporta julgamento antecipado, não havendo necessidade de 

produção de outras provas em audiência. Sendo assim, face aos 

princípios da celeridade e economia processual, e com suporte artigo 355, 

I, do Código de Processo Civil, conheço diretamente do pedido. A parte 

requerente ingressou com a presente ação reclamatória argumentando 

que teve seu nome inscrito no rol de maus pagadores pela requerida por 

dívida inexistente, pugnando, assim, pela declaração de inexistência do 

débito e danos morais. De início, rejeito a impugnação ao endereço de 

residência do autor, vez que autor demonstrou nos autos em 28.06.2018 

que solicitou a troca de titularidade da unidade de consumo de energia 

elétrica, bem assim pelo fato de que o comprovante de endereço declinado 

na peça inicial não foi elidido por qualquer prova pela ré e, não 

evidenciada qualquer irregularidade, resta afastada a referida questão. 

Deixo de apreciar a preliminar de ausência de interesse de agir, pois os 

fundamentos suscitados pela requerida se confundem o mérito da ação. 

Julgo o mérito. O caso é de inversão do ônus probatório ante a 

hipossuficiência técnica da parte requerente, bem como a clara 

possibilidade de a parte reclamada comprovar a origem do débito em 

discussão, incumbência que lhe seria atribuída até na regra ordinária de 

distribuição do ônus probatório. Diante desse cenário, incumbia à parte 

requerida demonstrar a origem do débito discutido, até porque negativou o 

nome da parte autora em razão da suposta dívida, conforme extrato do 

anexado aos autos. Dos autos, verifico que a parte reclamada comprovou 

a contratação do serviço fato gerador da dívida através da demonstração 

de que o autor era correntista do banco requerido e que vem realizando 

diversos empréstimos pessoais para pagamento de forma parcelada 

mediante uso de cartão com senha, conforme se vislumbra dos relatórios 

bancários anexados nos autos (id. 12297810). No caso dos autos, restou 

clara a existência das dívidas inscritas no SPC/SERASA decorrentes de 

três empréstimos realizados pelo autor, no valor de R$ 1.064,00, realizado 

em 17.11.2014, o qual seria quitado em diversas parcelas durante o ano 

de 2014/2015 e 2016, no valor de R$ 200,00, celebrado em 14.04.2015, 

que deveria ser quitado no mês de maio até o mês de outubro de 2015 e 

no valor de R$ 400,00, realizado em 15.07.2015, que deveria ser quitado 
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em parcelas que se venceram durantes os anos de 2015/2016. Logo, 

considerando a existência de conta corrente e pendências financeiras em 

nome do autor em relação ao banco reclamado que coincidem com os 

dados negativos cadastrados no SPC/Serasa, bem assim que o 

promovente não apresentou qualquer prova do adimplemento do débito 

inscrito nos órgãos de proteção ao credito, de se reconhecer a legalidade 

da anotação de crédito. Assim, a requerida trouxe elementos que 

caracterizam a existência e licitude da dívida inscrita no SPC/SERASA e, 

por outro lado, o autor não demonstrou o pagamento de quaisquer dos 

empréstimos efetuados, tornando legítimas as negativações em questão 

nos órgãos de proteção ao crédito. Portanto, não vislumbro 

verossimilhança na alegação da parte autora, de forma que improcede o 

pedido inicial. Posto isso, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, 

extinguindo o processo com resolução do mérito, o que faço com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Defiro os 

benefícios da justiça gratuita. Sem custas e honorários advocatícios (art. 

54 da Lei 9.099/95). Transitada em julgado, arquive-se com as baixas e 

anotações necessárias. P. R. I. Cumpra-se. Diamantino/MT, 02 de julho de 

2018. Jéssica Flávia São Pedro de Lara Juíza Leiga 

____________________________ Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de 

sentença proferida no evento anterior, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95. 

Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Diamantino/MT, 02 de julho de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000259-53.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA ARTIAGA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYKEL QUINTEIRO DUARTE AMORIM OAB - MT21538/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

Vistos, etc. Dispensado o relatório a teor do art. 38, caput, da Lei 

9.099/95. Fundamento. Decido. O caso comporta julgamento antecipado, 

razão pela qual passo a fazê-lo com base no artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. A parte requerente ingressou com a presente ação 

reclamatória argumentando que teve seu nome inscrito no rol de maus 

pagadores pela requerida por dívida inexistente, pugnando, assim, pela 

declaração de inexistência do débito e danos morais. Analisadas as 

questões preliminares, julgo o mérito. O caso é de inversão do ônus 

probatório ante a hipossuficiência técnica da parte requerente, bem como 

a clara possibilidade de a parte reclamada comprovar a origem do débito 

em discussão, incumbência que lhe seria atribuída até na regra ordinária 

de distribuição do ônus da prova. Diante desse cenário, incumbia à parte 

requerida demonstrar a origem do débito discutido, até porque negativou o 

nome da parte autora em razão da suposta dívida. Dos autos, verifico que 

a parte reclamada comprovou a contratação do débito gerador da dívida 

através da juntada do contrato do Plano de Telefonia Móvel “Vivo Controle 

Plus 500Mb” celebrado entre as partes na data de 02 de dezembro do ano 

de 2013, sendo este período anterior à negativação debatida. Assim, a 

requerida trouxe elementos que caracterizam a contratação do débito pela 

autora, considerando ainda o envio de diversas faturas para pagamento, 

tornando legítima a negativação em questão nos órgãos de proteção ao 

crédito. Por outro lado, teve o autor a oportunidade de demonstrar a 

quitação dos débitos o eventual cancelamento do plano em impugnação, 

situações que não foram evidenciadas. Nesta senda, tendo requerida 

comprovado a existência da dívida, evidencia-se nos autos que a 

negativação do nome da parte autora foi devida. Diante desse quadro 

fático o reclamante sequer apresentou manifestação plausível em relação 

aos documentos juntados pela reclamada. Assim, não há que se falar em 

declaração de inexistência do débito, muito menos em indenização a título 

de danos morais, pois não comprovada qualquer ilegalidade no proceder 

da parte Reclamada. Imperioso mencionar, inclusive, que se há alguma 

irregularidade que deve ser analisada, ela encontra-se no agir da parte 

Reclamante, que na tentativa de se eximir de suas obrigações, tentou 

induzir em erro este Juízo alterando a verdade dos fatos, ficando 

caracterizada a litigância de má-fé. Nesse sentido, o julgado: APELAÇÃO 

CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃODECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. COMPROVADA A RELAÇÃO NEGOCIAL FIRMADA COM A RÉ. 

LIDE TEMERÁRIA. MULTA PORLITIGÂNCIADE MÁ-FÉ E INDENIZAÇÃO DOS 

PREJUÍZOS, PREVISTAS NOS ARTS. 17 E 18, PARÁGRAFO 2º DO CPC. 

MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. Manutenção da condenação do autor 

ao pagamento de multa por litigância de má-fé e de indenização, nos 

termos do artigo 17 e 18, §2º do Código de Processo Civil, ante a 

proposição de lide infundada e temerária. APELO DESPROVIDO, POR 

MAIORIA. (Apelação Cível Nº 70056902687, Nona Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Iris Helena Medeiros Nogueira, Julgado em 

13/11/2013). Assim, verifica-se que a conduta da parte reclamante se 

encontra eivada de má-fé. Isto porque, a reclamante procurou o Poder 

Judiciário e apresentou versão absolutamente inverídica, eis que na inicial 

o reclamante alega que não possui nenhuma relação jurídica com a 

reclamada, promovendo de maneira desleal e maliciosa com objetivo de 

enganar o julgador. De efeito, a apresentação de versão falsa em juízo é 

fato extremamente grave, uma vez que “os consumidores do instrumento 

estatal de solução de controvérsias devem conscientizar-se de que 

mesmo a guerra é pautada de limites. O processo é palco para a defesa 

de interesses, não para a obtenção de vantagens indevidas ou ilegais. 

Lealdade e boa-fé representam parâmetros éticos do contraditório e da 

ampla defesa” (Código de Processo Civil Interpretado – Antonio Carlos 

Marcato, p. 84/85). Por fim, não vislumbro qualquer verossimilhança na 

alegação da parte autora, de forma que improcede o pedido inicial e, por 

outro lado, de rigor a procedência do pedido contraposto quanto às 

faturas devidas e não quitadas no valor de R$106,41 (cento e seis reais e 

quarenta e um centavos). Diante de todo o exposto, julgo IMPROCEDENTE 

o pedido inicial e, por outro lado, julgo PROCEDENTE o pedido contraposto 

para condenar a parte autora ao pagamento da obrigação no valor de 

R$106,41 (cento e seis reais e quarenta e um centavos), quantia que 

deverá ser corrigida pelo INPC a partir do vencimento e acrescida de juros 

de mora de 1% ao mês, a partir desta decisão. Ainda, condeno a 

reclamante ao pagamento de multa por litigância de má fé equivalente a 

10% do valor da causa em favor da reclamada, conforme prevê o artigo 

81 do Código de Processo Civil, bem como condeno ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios aos quais arbitro 10% 

sobre o valor da causa nos termos do art. 85, §2°, CPC. Revogo a 

gratuidade da parte autora. Inexistindo condenação em custas 

processuais e honorários nessa fase (art. 54, Lei 9.099/95). Transcorrido 

o prazo recursal, nada sendo requerido, arquive-se com as baixas 

necessárias. Intime-se. Cumpra-se. Diamantino/MT, em 02 de julho de 

2018. Jéssica Flávia São Pedro de Lara Juíza Leiga 

_____________________________________ Vistos, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença proferida no evento anterior, na forma do art. 40 da 

Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Diamantino/MT, em 02 julho de 2018. José Mauro 

Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000227-48.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO HENRIQUE DA SILVA BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1000227-48.2018.8.11.0005. REQUERENTE: PEDRO HENRIQUE DA SILVA 

BRITO REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Dispensado o 

relatório a teor do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Fundamento. Decido. O 

caso comporta julgamento antecipado, razão pela qual passo a fazê-lo 

com base no artigo 355, I, do Código de Processo Civil. A parte requerente 

ingressou com a presente ação reclamatória argumentando que teve seu 

nome inscrito no rol de maus pagadores pela requerida por dívida 

inexistente, pugnando, assim, pela declaração de inexistência do débito e 
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danos morais. Rejeito a preliminar de inépcia da petição inicial por ausência 

de juntada de comprovante de residência válido, eis que o consta no 

SPC/SERASA que o reclamante possui domicílio nesta localidade, bem 

assim pelo fato de que a requerida não trouxe qualquer elemento de prova 

tendente a demonstrar que a autora reside em localidade diversa do 

comprovante de residência apresentado, restando competente este juízo. 

Julgo o mérito. O caso é de inversão do ônus probatório ante a 

hipossuficiência técnica da parte requerente, bem como a clara 

possibilidade de a parte reclamada comprovar a origem do débito em 

discussão, incumbência que lhe seria atribuída até na regra ordinária de 

distribuição do ônus da prova. Diante desse cenário, incumbia à parte 

requerida demonstrar a origem do débito discutido, até porque negativou o 

nome da parte autora em razão da suposta dívida. Dos autos, verifico que 

a parte reclamada comprovou a contratação do débito gerador da dívida 

através da juntada de diversos prints do sistema de interno, tendo 

localizado a conta em nome da parte autora inscrita no SPC/SERASA e 

evidenciado a existência de habilitação e uso do Plano controle contratado 

no telefone nº. (65) 9-9994-2840, habilitada em 09.08.2014 e sendo extinta 

em 27.08.2015 por inadimplência. Ademais, demonstrou a ré a existência 

de diversos pagamentos realizados pela linha telefônica contratada, 

afastando, assim, a suposta ilicitude na exigência da dívida e inscrição do 

nome da autora no SPC-SERASA. Assim, a requerida trouxe elementos 

que caracterizam a contratação do débito pela autora, tornando legítima a 

negativação em questão nos órgãos de proteção ao crédito. Nesta senda, 

tendo requerida comprovado a existência da dívida, evidencia-se nos 

autos que a negativação do nome da parte autora foi devida. Diante desse 

quadro fático o reclamante sequer apresentou manifestação plausível em 

relação aos documentos juntados pela reclamada ou a eventual quitação 

do débito debatido. Por fim, não vislumbro qualquer verossimilhança na 

alegação da parte autora, de forma que improcede o pedido inicial e, por 

outro lado, de rigor a procedência do pedido contraposto quanto às 

faturas devidas e não quitadas no valor de R$ 274,30. Diante de todo o 

exposto, julgo IMPROCEDENTE o pedido inicial e, por outro lado, julgo 

PROCEDENTE o pedido contraposto para condenar a parte autora ao 

pagamento da obrigação no valor de R$ 276,30, quantia que deverá ser 

corrigida pelo INPC a partir do vencimento e acrescida de juros de mora de 

1% ao mês, a partir desta decisão. Defiro a gratuidade à parte autora. 

Inexistindo condenação em custas processuais e honorários nessa fase 

(art. 54, Lei 9.099/95). Transcorrido o prazo recursal, nada sendo 

requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se. Cumpra-se. 

Diamantino/MT, 02 de julho de 2018. Jéssica Flávia São Pedro de Lara 

Juíza Leiga _______________________________ Vistos etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença proferida no evento anterior, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Diamantino/MT, 02 de julho de 2018. 

José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000212-79.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL ALVES DE BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1000212-79.2018.8.11.0005. REQUERENTE: GABRIEL ALVES DE BRITO 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Dispensada a apresentação de 

relatório, na forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. Fundamento e Decido. O 

caso comporta julgamento antecipado, não havendo necessidade de 

produção de outras provas em audiência. Sendo assim, face aos 

princípios da celeridade e economia processual, e com suporte artigo 355, 

I, do Código de Processo Civil, conheço diretamente do pedido. De início, 

rejeito a preliminar de ausência de documento indispensável para a 

propositura da ação, vez que a autora demonstrou que seu nome se 

encontra negativado no SPC através de extrato extraído do site Boa Vista, 

não sendo indispensável extrato original/físico do órgão de proteção ao 

crédito, sendo que, ademais a ré não afastou a veracidade da consulta 

anexada no id 12011368, p.7. Ademais, rejeito a aplicação da súmula 385 

do STJ, considerando que a negativação ora discutida é preexistente em 

relação à todas as demais e, assim sendo, o caso concreto não se amolda 

ao entendimento da súmula em comento. Analisadas as questões 

preliminares, julgo o mérito. A parte autora sustenta que jamais travou 

relação jurídica com a ré, no entanto, foi inscrita nos órgãos de proteção 

ao crédito por dívida inexigível no montante de R$ 152,52, de modo que 

pugna pela declaração de inexistência de débito e indenização por danos 

morais. Por sua vez a requerida, em defesa, suscitou questão preliminar e 

requereu a improcedência da ação. O caso é de inversão do ônus 

probatório ante a hipossuficiência técnica da parte requerente, bem como 

a clara possibilidade de a parte reclamada comprovar a origem do débito 

em discussão, incumbência que lhe seria atribuída até na regra ordinária 

de distribuição do ônus da prova. Diante desse cenário, incumbia à parte 

requerida, demonstrar a origem do débito discutido, até porque negativou o 

nome da parte autora em razão da suposta dívida. Denota-se que a ré se 

limitou a juntar como meio de prova duas faturas em nome de autor e 

“print” ilegível do sistema interna, não tendo demonstrado sequer a 

existência de cadastro interno do consumidor e/ou qualquer outro 

elemento a corroborar a existência do débito inscrito nos órgãos de 

proteção ao crédito. Em razão do deferimento da inversão do ônus da 

prova, a incumbência de comprovar a existência do contrato, a origem da 

dívida, sua legitimidade e a legalidade da restrição apontada é da empresa 

ré, face a hipossuficiência técnica do consumidor. Diante da inexistência 

de provas da contratação dos serviços questionados, seja ela expressa, 

através de assinatura de contrato, ou verbal, através de canais de 

atendimento telefônico, os débitos vinculados ao contrato inscrito nos 

órgãos restritivos são inexigíveis, não podendo impor ao consumidor a 

produção de prova ou contraprova de fato negativo. Partindo desse 

contexto, observo que a inscrição do nome da reclamante nos órgãos de 

proteção ao crédito foi indevida, portanto, a manutenção da exclusão do 

nome do rol de inadimplentes é medida que se impõe, restando 

configurada a ilicitude na conduta da reclamada, o que apontam serem 

presumíveis tanto os danos advindos desta medida quanto o nexo causal 

entre tal conduta e o prejuízo moral experimentado pelo reclamante. Além 

disso, não é demais enfatizar que, conforme se vê nos autos, deve-se 

ocorrer a inversão do ônus probatório, na forma do artigo 6º, inciso VIII, do 

CDC, o que somente sacramenta a procedência dos pedidos contidos na 

exordial ante a inércia da parte reclamada. Desta forma, verificada a 

existência da obrigação de indenização pela parte requerida, passo agora 

a analisar a respeito do “quantum” a ser estipulado, a título de indenização 

por dano moral. Quanto à fixação dos danos morais, ante a inexistência de 

critérios legalmente preestabelecidos para sua mensuração, não há uma 

forma genérica para se aplicar a todos os casos. Diante desse quadro, é 

de se observar que essa condenação tem uma dupla face: ela deve se 

revestir, ao mesmo tempo, de uma natureza punitiva, de tal forma que 

sirva como uma sanção imposta em razão de um ilícito praticado e 

funcione como um desestimulante de novas condutas desse gênero. Para 

tanto, é importante não perder de vista que o valor representativo dessa 

penalidade não poderá ser elevado a ponto de promover o enriquecimento 

sem causa da outra parte, já que não é este o seu objetivo, mas também 

não pode ser tão baixo, a ponto de não conseguir concretizar o seu fim 

punitivo. Assim, tenho como sensata e justa a indenização por danos 

morais, a quantia de R$ 9.540,00, de acordo com a fundamentação 

delineada. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido com fulcro no 

artigo 487, I do CPC para: a) DECLARAR inexistente o débito discutido nos 

autos no valor de R$ 152,52; e, b) CONDENAR a requerida ao pagamento 

de indenização no valor de R$ 9.540,00 (nove mil e quinhentos e quarenta 

reais) a título de danos morais, acrescido de juros de mora de 1 % ao mês, 

a contar do evento danoso (data da disponibilização – Súmula 54 do STJ), 

e correção monetária pelo INPC desde o arbitramento (Súmula 362 do 

STJ). Inexiste condenação em custas processuais e honorários nessa 

fase (art. 54, Lei 9.099/95). Defiro a gratuidade à parte autora. 

Transcorrido o prazo recursal, nada sendo requerido, arquive-se com as 

baixas necessárias. P.I.C. Diamantino/MT, 02 de julho de 2018. Jéssica 

F l á v i a  S ã o  P e d r o  d e  L a r a  J u í z a  L e i g a 

_______________________________ Vistos etc. HOMOLOGO o projeto 

de sentença proferida no evento anterior, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquivem-se 
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os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Diamantino/MT, 02 de julho de 2018. José Mauro Nagib Jorge 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000263-90.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

GISLAINE FLORAS CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1000263-90.2018.8.11.0005. REQUERENTE: GISLAINE FLORAS CARDOSO 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Dispensado o relatório a teor do art. 

38, caput, da Lei 9.099/95. Fundamento. Decido. O caso comporta 

julgamento antecipado, razão pela qual passo a fazê-lo com base no artigo 

355, I, do Código de Processo Civil. A parte requerente ingressou com a 

presente ação reclamatória argumentando que teve seu nome inscrito no 

rol de maus pagadores pela requerida por dívida inexistente, pugnando, 

assim, pela declaração de inexistência do débito e danos morais. Rejeito a 

preliminar de inépcia da petição inicial por ausência de juntada de 

comprovante de residência válido, eis que o consta no SPC/SERASA que 

o reclamante possui domicílio nesta localidade, bem assim pelo fato de que 

a requerida não trouxe qualquer elemento de prova tendente a demonstrar 

que a autora reside em localidade diversa do comprovante de residência 

apresentado, restando competente este juízo. Julgo o mérito. O caso é de 

inversão do ônus probatório ante a hipossuficiência técnica da parte 

requerente, bem como a clara possibilidade de a parte reclamada 

comprovar a origem do débito em discussão, incumbência que lhe seria 

atribuída até na regra ordinária de distribuição do ônus da prova. Diante 

desse cenário, incumbia à parte requerida demonstrar a origem do débito 

discutido, até porque negativou o nome da parte autora em razão da 

suposta dívida. Dos autos, verifico que a parte reclamada comprovou a 

contratação do débito gerador da dívida através da juntada de diversos 

prints do sistema de interno, tendo localizado a conta em nome da parte 

autora inscrita no SPC/SERASA e evidenciado a existência de habilitação 

e uso do Plano controle contratado no telefone nº. 65-99808-2772, tendo 

extinta por inadimplência das faturas referentes aos meses de agosto e 

setembro do ano de 2017. Ademais, demonstrou a ré a existência de 

pagamentos realizados pela linha telefônica contratada, afastando, assim, 

a suposta ilicitude na exigência da dívida e inscrição do nome da autora no 

SPC-SERASA. Assim, a requerida trouxe elementos que caracterizam a 

contratação do débito pela autora, tornando legítima a negativação em 

questão nos órgãos de proteção ao crédito. Nesta senda, tendo requerida 

comprovado a existência da dívida, evidencia-se nos autos que a 

negativação do nome da parte autora foi devida. Diante desse quadro 

fático o reclamante sequer apresentou manifestação plausível em relação 

aos documentos juntados pela reclamada ou a eventual quitação do débito 

debatido. Ainda que assim não fosse, a improcedência do pedido de 

danos morais é latente, ante a existência de negativações preexistentes 

em nome da autora, senão vejamos: C O N S U L T A D E B A L C A O 

SERVICO DE PROTECAO AO CREDITO Consulta efetuada na: CDL 

CUIABA/MT ------------------------------------------- NOME: GISLAINE FLORAS 

CARDOSO DATA NASCIMENTO: 19/11/1997 CPF: 052.480.211-46 ----------

--------------------------------- NADA CONSTA SPC – CDL CUIABA/MT* Obs: 

*Não constam registros de SPC na Entidade consultante. ---------------------

---------------------- CONSULTA EM OUTROS BANCOS DE DADOS -----------

-------------------------------- REGISTRO(S) DE SPC DE OUTRAS BASES -----

-------------------------------------- * CREDOR: ELETROKASA ENT.ORIGEM: 

CDL - JATAI / GO DATA VENCIMENTO: 19/11/2016 TIPO: COMPRADOR 

CONTRATO/FATURA: 13356 VALOR: 601,85 DATA INCLUSAO: 

02/01/2017 * CREDOR: ELETROKASA ENT.ORIGEM: CDL - JATAI / GO 

D A T A  V E N C I M E N T O :  1 9 / 1 1 / 2 0 1 6  T I P O :  C O M P R A D O R 

CONTRATO/FATURA: 13357 VALOR: 375,55 DATA INCLUSAO: 

02/01/2017 * CREDOR: ELETROKASA ENT.ORIGEM: CDL - JATAI / GO 

DATA VENCIMENTO: 19/11/2016 TIPO: COMPRADOR 

CONTRATO/FATURA: 13354 VALOR: 819,50 DATA INCLUSAO: 

02/01/2017 ------------------------------------------- REGISTRO(S) DE SERASA 

------------------------------------------- * CREDOR: TELEFONICA BRASIL S/A 

TELEFONE: 0800 774 1515 ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN DATA 

VENCIMENTO: 26/08/2017 TIPO: COMPRADOR NUMERO 

CONTRATO/FATURA: 0312721929 VALOR: 152,63 DATA INCLUSAO: 

14/01/2018 Por fim, não vislumbro qualquer verossimilhança na alegação 

da parte autora, de forma que improcede o pedido inicial e, por outro lado, 

de rigor a procedência do pedido contraposto quanto às faturas devidas e 

não quitadas no valor de R$ 152,63. Diante de todo o exposto, julgo 

IMPROCEDENTE o pedido inicial e, por outro lado, julgo PROCEDENTE o 

pedido contraposto para condenar a parte autora ao pagamento da 

obrigação no valor de R$ 152,63, quantia que deverá ser corrigida pelo 

INPC a partir do vencimento e acrescida de juros de mora de 1% ao mês, a 

partir desta decisão. Defiro a gratuidade à parte autora. Inexistindo 

condenação em custas processuais e honorários nessa fase (art. 54, Lei 

9.099/95). Transcorrido o prazo recursal, nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se. Cumpra-se. 

Diamantino/MT, 02 de julho de 2018. Jéssica Flávia São Pedro de Lara 

Juíza Leiga _______________________________ Vistos etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença proferida no evento anterior, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Diamantino/MT, 02 de julho de 2018. 

José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000336-62.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINEIA RIBEIRO DE BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1000336-62.2018.8.11.0005. REQUERENTE: VALDINEIA RIBEIRO DE BRITO 

REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, Vistos, etc. 

Dispensado o relatório a teor do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. 

Fundamento e decido. O caso comporta julgamento antecipado, não 

havendo necessidade de produção de prova em audiência, pois se trata 

de matéria de direito e a prova produzida dá suporte ao julgamento da lide 

no estado em que se encontra. Sendo assim, face aos princípios da 

celeridade e economia processual, e com suporte artigo 355, I, do Código 

de Processo Civil, conheço diretamente do pedido. A parte requerente 

ingressou com a presente ação reclamatória argumentando que teve seu 

nome inscrito no rol de maus pagadores pela requerida por dívida 

inexistente e sem notificação prévia, pugnando, assim, pela declaração de 

inexistência do débito e danos morais. De plano, rejeito a preliminar de 

prescrição suscitada pela ré considerando que embora o prazo para 

reparação de ano ilícito seja de três anos (art. 206, §3º, V), tal prazo 

somente é computado quando do conhecimento do evento danoso – 

negativação, assim, considerando que não há nos autos prova da ciência 

inequívoca pelo autor da inscrição indevida, tal como notificação 

usualmente encaminhadas pelas empresas aos consumidores, não 

ocorreu prescrição da presente pretensão. Ademais, rejeito a impugnação 

ao endereço de residência do autor, vez que a declaração de residência 

do autor feita pela parte autora, bem assim o comprovante de endereço 

declinado na peça inicial não foram elididos por qualquer prova pela ré, 

sendo que o endereço da autora cadastro no SPC coincide com a cidade 

de Alto Paraguai/MT e, não evidenciada qualquer irregularidade, resta 

afastada a referida questão. Rejeito a preliminar de indevida concessão de 

gratuidade da justiça, primeiro porque basta a declaração de 

hipossuficiência para a concessão, devendo a reclamada afastar a 

presunção da referida declaração de forma a demonstrar que a parte 

goza da possibilidade de arcar com as custas judiciárias, o que não foi 

feito, e segundo porque nesta fase sequer há condenação em custas, 

taxas e honorários advocatícios, conforme comando do art. 54, da Lei 
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9.099/95. Analisadas as questões preliminares, julgo o mérito. O caso é de 

inversão do ônus probatório ante a hipossuficiência técnica da parte 

requerente, bem como a clara possibilidade de a parte reclamada 

comprovar a origem do débito em discussão, incumbência que lhe seria 

atribuída até na regra ordinária de distribuição do ônus probatório. Pois 

bem. A solução do litígio não demanda muito esforço, vez que a regra do 

Código de Processo Civil estabelece que compete ao autor provar o fato 

constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo 

do referido direito. Em que pese as alegações da parte autora, infere-se 

das telas do sistema interno apresentadas pela parte reclamada que o 

autor possuía o contrato de Tv por assinatura inscrito no SPC/SERASA, 

tendo usufruído dos serviços da ré de Plano de TV nº. 021/07475136-6 

referente ao pacote completo Essencial telecine Fidelidade, contratado em 

27.08.2013. Além disso, verifica-se que a fatura inscrita no órgão de 

proteção ao crédito foi localizada pela requerida sem a respectiva baixa 

por inadimplência, assim, vislumbra-se que os serviços foram suspensos 

pela parte reclamada em virtude do inadimplemento da parte autora, sendo, 

consequentemente inscrita nos órgãos de proteção ao crédito. Reforça a 

existência de relação jurídica entre as partes e a pendência financeira 

remanescente a demonstração de diversos pagamentos realizados pela 

prestação de serviços da empresa. Portanto, a parte reclamada agiu em 

exercício regular de direito, vez que prestou o serviço e não teve a 

contraprestação da parte reclamante, não havendo, assim, o que se falar 

em inexistência do débito e indenização por dano moral. Ainda que assim 

não fosse, o pedido de danos morais é manifestamente improcedente 

diante da existência de negativações anteriores em nome da promovente: 

C O N S U L T A D E B A L C A O SERVICO DE PROTECAO AO CREDITO 

Consulta efetuada na: CDL CUIABA/MT ------------------------------------------

- NOME: VALDINEIA RIBEIRO DE BRITO RAMOS DATA NASCIMENTO: 

22/02/1990 CPF: 046.817.601-29 ------------------------------------------- 

NADA CONSTA SPC – CDL CUIABA/MT* Obs: *Não constam registros de 

SPC na Entidade consultante. ------------------------------------------- 

CONSULTA EM OUTROS BANCOS DE DADOS ----------------------------------

--------- REGISTRO(S) DE SPC DE OUTRAS BASES ----------------------------

--------------- * CREDOR: ENXOVAL AMANDA ENT.ORIGEM: CDL - 

TANGARA DA SERRA / MT DATA VENCIMENTO: 20/05/2015 TIPO: 

COMPRADOR CONTRATO/FATURA: 598 VALOR: 116,00 DATA 

INCLUSAO: 03/07/2017 * CREDOR: ENXOVAL AMANDA ENT.ORIGEM: CDL 

- TANGARA DA SERRA / MT DATA VENCIMENTO: 10/10/2015 TIPO: 

COMPRADOR CONTRATO/FATURA: 599 VALOR: 350,00 DATA 

INCLUSAO: 03/07/2017 * CREDOR: ELETROKASA ENT.ORIGEM: CDL - 

JATAI / GO DATA VENCIMENTO: 17/01/2015 TIPO: COMPRADOR 

CONTRATO/FATURA: 5784 VALOR: 1.924,00 DATA INCLUSAO: 

02/04/2015 ------------------------------------------- REGISTRO(S) DE SERASA 

------------------------------------------- * CREDOR: EMBRATEL TVSAT 

TELECOMUNICA ES TELEFONE: 0800 721 5420 ENT.ORIGEM: SERASA 

EXPERIAN DATA VENCIMENTO: 06/12/2014 TIPO: COMPRADOR NUMERO 

CONTRATO/FATURA: 0000000151425313 VALOR: 188,18 DATA 

INCLUSAO: 06/04/2015 * CREDOR: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICA ES 

TELEFONE: 0800 721 5420 ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN DATA 

VENCIMENTO: 15/11/2014 TIPO: COMPRADOR NUMERO 

CONTRATO/FATURA: 0000000150124611 VALOR: 159,99 DATA 

INCLUSAO: 06/04/2015 ------------------------------------------- ENDEREÇO 

SERASA ------------------------------------------- *ENT.ORIGEM: SERASA 

EXPERIAN ENDEREÇO: AL.DOS QUINIMURAS, 187 BAIRRO: PLANALTO 

PAULISTA CIDADE: SAO PAULO-SP, CEP: 04068-900 -------------------------

------------------ ENDEREÇOS DAS ENTIDADES DE ORIGEM --------------------

----------------------- * ENT.ORIGEM: CDL - TANGARA DA SERRA / MT 

ENDEREÇO: RUA DEP. HITLER SANSAO, 203W BAIRRO: CENTRO CIDADE: 

TANGARA DA SERRA / MT * ENT.ORIGEM: CDL - JATAI / GO ENDEREÇO: 

R MANOEL INACIO, 10 BAIRRO: VILA SANTA MARIA CIDADE: JATAI / GO 

Imperioso mencionar, inclusive, que se há alguma irregularidade que deve 

ser analisada, ela encontra-se no agir da parte Reclamante, que na 

tentativa de se eximir de suas obrigações, tentou induzir em erro este 

Juízo alterando a verdade dos fatos, ficando caracterizada a litigância de 

má-fé. Nesse sentido, o julgado: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE 

CIVIL. AÇÃODECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA 

COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPROVADA A RELAÇÃO 

NEGOCIAL FIRMADA COM A RÉ. LIDE TEMERÁRIA. MULTA 

PORLITIGÂNCIADE MÁ-FÉ E INDENIZAÇÃO DOS PREJUÍZOS, PREVISTAS 

NOS ARTS. 17 E 18, PARÁGRAFO 2º DO CPC. MANUTENÇÃO DA 

CONDENAÇÃO. Manutenção da condenação do autor ao pagamento de 

multa por litigância de má-fé e de indenização, nos termos do artigo 17 e 

18, §2º do Código de Processo Civil, ante a proposição de lide infundada e 

temerária. APELO DESPROVIDO, POR MAIORIA. (Apelação Cível Nº 

70056902687, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Iris 

Helena Medeiros Nogueira, Julgado em 13/11/2013). Assim, verifica-se 

que a conduta da parte reclamante se encontra eivada de má-fé. Isto 

porque, a reclamante procurou o Poder Judiciário e apresentou versão 

absolutamente inverídica, eis que na inicial o reclamante alega que não 

possui nenhuma relação jurídica com a reclamada, promovendo de 

maneira desleal e maliciosa com objetivo de enganar o julgador. De efeito, 

a apresentação de versão falsa em juízo é fato extremamente grave, uma 

vez que “os consumidores do instrumento estatal de solução de 

controvérsias devem conscientizar-se de que mesmo a guerra é pautada 

de limites. O processo é palco para a defesa de interesses, não para a 

obtenção de vantagens indevidas ou ilegais. Lealdade e boa-fé 

representam parâmetros éticos do contraditório e da ampla defesa” 

(Código de Processo Civil Interpretado – Antonio Carlos Marcato, p. 84/85). 

Por fim, não vislumbro qualquer verossimilhança na alegação da parte 

autora, de forma que improcede o pedido inicial e, por outro lado, de rigor a 

procedência do pedido contraposto apenas quanto à fatura devida e não 

quitada objeto da ação no valor de R$ 188,18 (cento e oitenta e oito reais e 

dezoito centavos). Diante de todo o exposto, julgo IMPROCEDENTE o 

pedido inicial e, por outro lado, julgo PROCEDENTE o pedido contraposto 

para CONDENAR a parte autora ao pagamento da obrigação no valor de 

R$ 188,18 (cento e oitenta e oito reais e dezoito centavos), quantia que 

deverá ser corrigida pelo INPC a partir do vencimento e acrescida de juros 

de mora de 1% ao mês, a partir desta decisão. Ainda, condeno a 

reclamante ao pagamento de multa por litigância de má fé no equivalente a 

10% do valor da causa a ser revertido em favor da reclamada, conforme 

prevê o artigo 81 do Código de Processo Civil, bem como condeno ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios aos quais 

arbitro em 10% sobre o valor da causa nos termos do art. 85, §2°, CPC. 

Por fim, julgo extinto o processo com resolução do mérito, o que faço com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Defiro os 

benefícios da justiça gratuita. Sem custas e honorários advocatícios (art. 

54 da Lei 9.099/95). Transitada em julgado, arquive-se com as baixas e 

anotações necessárias. P. R. I. Cumpra-se. Diamantino/MT, 02 de julho de 

2018. Jéssica Flávia São Pedro de Lara Juíza Leiga 

____________________________ Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de 

sentença proferida no evento anterior, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95. 

Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Diamantino/MT, 02 de julho de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000209-27.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1000209-27.2018.8.11.0005. REQUERENTE: DANIELA DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. Dispensado o relatório 

a teor do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Fundamento e decido. O caso 

comporta julgamento antecipado, não havendo necessidade de produção 

de prova em audiência, pois se trata de matéria de direito e a prova 

produzida dá suporte ao julgamento da lide no estado em que se encontra. 

Sendo assim, face aos princípios da celeridade e economia processual, e 

com suporte artigo 355, I, do Código de Processo Civil, conheço 

diretamente do pedido. A parte requerente ingressou com a presente ação 

reclamatória argumentando que teve seu nome inscrito no rol de maus 

pagadores pela requerida por dívida inexistente, pugnando, assim, pela 

declaração de inexistência do débito e danos morais. Ainda, rejeito a 

preliminar de ausência de documento indispensável para a propositura da 

ação, vez que o nome da autora, de fato, encontra-se negativado pela ré 
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ante a constatação feita por este juízo no site do SPC/SERASA, 

tornando-se suficiente o extrato juntado nos autos, que foi extraído de site 

de consulta oficial credenciado aos órgãos de proteção ao crédito 

Analisada a questão preliminar, julgo o mérito. Compulsando os autos 

verifica-se que a empresa requerida não acostou nos autos qualquer 

documento assinado pela autora, gravação telefônica demonstrando a 

contratação ou renegociação de débitos, tampouco cópias dos 

documentos pessoais do autor fornecidas por ocasião da celebração do 

contrato que originou o débito. Assim, insta registrar, que incumbia à 

requerida refutar o pleito da parte promovente, apresentando fatos 

extintivos, modificativos ou impeditivos do direito alegado na inicial, o que 

não feito. Ademais, o risco por realizar referida negociação (sem a 

conferência de documentos pessoais) deve ser suportado única e 

exclusivamente pela empresa fornecedora de serviços. Sendo, portanto, 

sua responsabilidade, objetiva (artigos 14 e 22 do CDC). Além disso, não é 

demais enfatizar que, conforme se vê nos autos, deve-se ocorrer a 

inversão do ônus probatório, na forma do artigo 6º, inciso VIII, do CDC, o 

que somente confirma a procedência do pedido para ver declarada a 

inexistência dos débitos. Logo, não tendo a requerida comprovado a 

validade da cobrança, evidencia-se nos autos que a negativação do nome 

da parte requerente foi indevida, fazendo jus, portanto, a declaração de 

inexistência das dívidas no valor de R$ 126,42 e exclusão do nome da 

parte autora do SPC/SERASA. No que tange ao pedido de danos morais, 

este é procedente. O dano moral ocorre na modalidade in re ipsa, pela 

simples negativação indevida, nos moldes da Súmula 22 da Turma 

Recursal Única dos Juizados Especiais de Mato Grosso: “A inserção 

indevida do nome do consumidor em cadastro de órgão de proteção ao 

crédito gera o dano moral na modalidade in re ipsa, salvo se houver 

negativação preexistente.” Desta forma, verificada a existência da 

obrigação de indenização pela parte requerida, passo agora a analisar a 

respeito do “quantum” a ser estipulado, a título de indenização por dano 

moral. Quanto à fixação dos danos morais, ante a inexistência de critérios 

legalmente preestabelecidos para sua mensuração, não há uma forma 

genérica para se aplicar a todos os casos. Diante desse quadro, é de se 

observar que essa condenação tem uma dupla face: ela deve se revestir, 

ao mesmo tempo, de uma natureza punitiva, de tal forma que sirva como 

uma sanção imposta em razão de um ilícito praticado e funcione como um 

desestimulante de novas condutas desse gênero. Para tanto, é importante 

não perder de vista que o valor representativo dessa penalidade não 

poderá ser elevado a ponto de promover o enriquecimento sem causa da 

outra parte, já que não é este o seu objetivo, mas também não pode ser 

tão baixo, a ponto de não conseguir concretizar o seu fim punitivo. Assim, 

tenho como sensata e justa a indenização por danos morais, a quantia de 

R$ 9.540,00 (nove mil e quinhentos e quarenta reais). Diante do exposto, 

JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados pela autora, com fulcro no 

artigo 487, I do CPC para: a) DECLARAR inexistentes os débitos discutidos 

nos autos no valor de R$ R$ 126,42; e, b) CONDENAR a requerida ao 

pagamento de indenização no valor de R$ 9.540,00 (nove mil e quinhentos 

e quarenta reais) a título de danos morais, acrescido de juros de mora de 

1 % ao mês, a contar do evento danoso (data da disponibilização – 

Súmula 54 do STJ), e correção monetária pelo INPC desde o arbitramento 

(Súmula 362 do STJ). Inexiste condenação em custas processuais e 

honorários nessa fase (art. 54, Lei 9.099/95). Defiro a gratuidade à parte 

autora. Transcorrido o prazo recursal, nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas necessárias. Intimem-se. Cumpra-se. Diamantino/MT, 02 de 

julho de 2018. Jéssica Flávia São Pedro de Lara Juíza Leiga 

___________________________ Vistos etc. HOMOLOGO o projeto de 

sentença proferida no evento anterior, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95. 

Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Diamantino/MT, 02 de julho de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000552-57.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ALLAN AMORIM PACHECO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SPC - SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO (REQUERIDO)

SERASA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

ANDRE LUIZ PEREIRA DA COSTA OAB - MT20276/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1000552-57.2017.8.11.0005. REQUERENTE: ALLAN AMORIM PACHECO 

REQUERIDO: SERASA S/A, SPC - SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO 

Vistos, etc. Analisando os autos, verifica-se que a parte reclamante não 

compareceu na Audiência de Conciliação, embora tenha o Sr. Oficial de 

Justiça diligenciado para a realização da intimação no endereço constante 

na peça inicial (id. 12252453, p.1), fato que, consequentemente, importa 

em extinção do processo sem julgamento do mérito. Convém consignar 

que é dever da parte informar ao juízo a alteração de seu endereço, nos 

termos do artigo 274, do CPC: Art. 274. Não dispondo a lei de outro modo, 

as intimações serão feitas às partes, aos seus representantes legais, aos 

advogados e aos demais sujeitos do processo pelo correio ou, se 

presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. 

Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao 

endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente 

pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido 

devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada 

aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo 

endereço. Posto isso, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do 

mérito, com fundamento no artigo 51, inciso I, da Lei n. 9.099/95. Sem 

custas e honorários nessa fase processual (Art. 54 e 55 da Lei 9.099/95). 

Defiro a gratuidade da justiça à parte autora. Transitada em julgado, 

arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se. Cumpra-se. 

Diamantino/MT, 02 de julho de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000466-52.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

EDILMARA CAMPOS DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1000466-52.2018.8.11.0005. REQUERENTE: EDILMARA CAMPOS DA 

COSTA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Dispensado o 

relatório a teor do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Fundamento e decido. O 

caso comporta julgamento antecipado, não havendo necessidade de 

produção de prova em audiência, pois se trata de matéria de direito e a 

prova produzida dá suporte ao julgamento da lide no estado em que se 

encontra. Sendo assim, face aos princípios da celeridade e economia 

processual, e com suporte artigo 355, I, do Código de Processo Civil, 

conheço diretamente do pedido. A parte requerente ingressou com a 

presente ação reclamatória argumentando que teve seu nome inscrito no 

rol de maus pagadores pela requerida por dívida inexistente e sem 

notificação prévia, pugnando, assim, pela declaração de inexistência do 

débito e danos morais. Julgo o mérito. O caso é de inversão do ônus 

probatório ante a hipossuficiência técnica da parte requerente, bem como 

a clara possibilidade de a parte reclamada comprovar a origem do débito 

em discussão, incumbência que lhe seria atribuída até na regra ordinária 

de distribuição do ônus probatório. Pois bem. A solução do litígio não 

demanda muito esforço, vez que a regra do Código de Processo Civil 

estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito 

e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Dos 

autos, verifico que a parte reclamada comprovou a contratação do débito 

gerador da dívida através da juntada de diversos prints do sistema de 

interno, tendo localizado a conta em nome da parte autora inscrita no 

SPC/SERASA e evidenciado a existência de habilitação e uso do Plano 

controle contratado no telefone nº. (65)99971-8463, tendo sido extinta por 

inadimplência das faturas referentes aos meses de julho e agosto do ano 

de 2017. Ademais, demonstrou a ré a existência de pagamentos 

realizados pela linha telefônica contratada, afastando, assim, a suposta 

ilicitude na exigência da dívida e inscrição do nome da autora no 
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SPC-SERASA. Assim, a requerida trouxe elementos que caracterizam a 

contratação do débito pela autora, tornando legítima a negativação em 

questão nos órgãos de proteção ao crédito. Portanto, a parte reclamada 

agiu em exercício regular de direito (art. 188, inciso I, do Código Civil), vez 

que prestou o serviço e não teve a contraprestação da parte reclamante, 

não havendo, assim, o que se falar em inexistência do débito e 

indenização por dano moral. Ainda que assim não fosse, o pedido de 

danos morais é manifestamente improcedente diante da existência de 

negativações anteriores em nome da promovente: C O N S U L T A D E B A 

L C A O SERVICO DE PROTECAO AO CREDITO Consulta efetuada na: CDL 

CUIABA/MT ------------------------------------------- NOME: EDILMARA 

CAMPOS DA COSTA DATA NASCIMENTO: 20/01/1984 CPF: 

020.045.441-20 ------------------------------------------- NADA CONSTA SPC 

– CDL CUIABA/MT* Obs: *Não constam registros de SPC na Entidade 

consultante. ------------------------------------------- CONSULTA EM OUTROS 

BANCOS DE DADOS ------------------------------------------- REGISTRO(S) DE 

SPC DE OUTRAS BASES ------------------------------------------- * CREDOR: 

ELETROKASA ENT.ORIGEM: CDL - JATAI / GO DATA VENCIMENTO: 

09/10/2016 TIPO: COMPRADOR CONTRATO/FATURA: 12005 VALOR: 

288,80 DATA INCLUSAO: 24/11/2016 * CREDOR: ELETROKASA 

ENT.ORIGEM: CDL - JATAI / GO DATA VENCIMENTO: 11/10/2016 TIPO: 

COMPRADOR CONTRATO/FATURA: 12673 VALOR: 600,81 DATA 

INCLUSAO: 24/11/2016 * CREDOR: ELETROKASA ENT.ORIGEM: CDL - 

JATAI / GO DATA VENCIMENTO: 09/10/2016 TIPO: COMPRADOR 

CONTRATO/FATURA: 11976 VALOR: 751,28 DATA INCLUSAO: 

24/11/2016 * CREDOR: ELETROKASA ENT.ORIGEM: CDL - JATAI / GO 

D A T A  V E N C I M E N T O :  2 9 / 0 9 / 2 0 1 6  T I P O :  C O M P R A D O R 

CONTRATO/FATURA: 12378 VALOR: 517,60 DATA INCLUSAO: 

13/11/2016 * CREDOR: ELETROKASA ENT.ORIGEM: CDL - JATAI / GO 

D A T A  V E N C I M E N T O :  2 9 / 0 9 / 2 0 1 6  T I P O :  C O M P R A D O R 

CONTRATO/FATURA: 12381 VALOR: 492,56 DATA INCLUSAO: 

13/11/2016 ------------------------------------------- REGISTRO(S) DE SERASA 

------------------------------------------- * CREDOR: TELEFONICA BRASIL S/A 

TELEFONE: 0800 774 1515 ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN DATA 

VENCIMENTO: 01/08/2017 TIPO: COMPRADOR NUMERO 

CONTRATO/FATURA: 0211293144 VALOR: 103,18 DATA INCLUSAO: 

11/12/2017 ------------------------------------------- ENDEREÇO SERASA ------

------------------------------------- *ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN 

ENDEREÇO: AL.DOS QUINIMURAS, 187 BAIRRO: PLANALTO PAULISTA 

CIDADE: SAO PAULO-SP, CEP: 04068-900 --------------------------------------

----- ENDEREÇOS DAS ENTIDADES DE ORIGEM ---------------------------------

---------- * ENT.ORIGEM: CDL - JATAI / GO Imperioso mencionar, inclusive, 

que se há alguma irregularidade que deve ser analisada, ela encontra-se 

no agir da parte Reclamante, que na tentativa de se eximir de suas 

obrigações, tentou induzir em erro este Juízo alterando a verdade dos 

fatos, ficando caracterizada a litigância de má-fé. Nesse sentido, o 

julgado: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

AÇÃODECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPROVADA A RELAÇÃO 

NEGOCIAL FIRMADA COM A RÉ. LIDE TEMERÁRIA. MULTA 

PORLITIGÂNCIADE MÁ-FÉ E INDENIZAÇÃO DOS PREJUÍZOS, PREVISTAS 

NOS ARTS. 17 E 18, PARÁGRAFO 2º DO CPC. MANUTENÇÃO DA 

CONDENAÇÃO. Manutenção da condenação do autor ao pagamento de 

multa por litigância de má-fé e de indenização, nos termos do artigo 17 e 

18, §2º do Código de Processo Civil, ante a proposição de lide infundada e 

temerária. APELO DESPROVIDO, POR MAIORIA. (Apelação Cível Nº 

70056902687, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Iris 

Helena Medeiros Nogueira, Julgado em 13/11/2013). Assim, verifica-se 

que a conduta da parte reclamante se encontra eivada de má-fé. Isto 

porque, a reclamante procurou o Poder Judiciário e apresentou versão 

absolutamente inverídica, eis que na inicial o reclamante alega que não 

possui nenhuma relação jurídica com a reclamada, promovendo de 

maneira desleal e maliciosa com objetivo de enganar o julgador. De efeito, 

a apresentação de versão falsa em juízo é fato extremamente grave, uma 

vez que “os consumidores do instrumento estatal de solução de 

controvérsias devem conscientizar-se de que mesmo a guerra é pautada 

de limites. O processo é palco para a defesa de interesses, não para a 

obtenção de vantagens indevidas ou ilegais. Lealdade e boa-fé 

representam parâmetros éticos do contraditório e da ampla defesa” 

(Código de Processo Civil Interpretado – Antonio Carlos Marcato, p. 84/85). 

Por fim, não vislumbro qualquer verossimilhança na alegação da parte 

autora, de forma que improcede o pedido inicial e, por outro lado, de rigor a 

procedência do pedido contraposto apenas quanto à fatura devida e não 

quitada objeto da ação no valor de R$ 103,18. Diante de todo o exposto, 

julgo IMPROCEDENTE o pedido inicial e, por outro lado, julgo PROCEDENTE 

o pedido contraposto para CONDENAR a parte autora ao pagamento da 

obrigação no valor de R$ 103,18, quantia que deverá ser corrigida pelo 

INPC a partir do vencimento e acrescida de juros de mora de 1% ao mês, a 

partir desta decisão. Ainda, condeno a reclamante ao pagamento de multa 

por litigância de má fé no equivalente a 10% do valor da causa a ser 

revertido em favor da reclamada, conforme prevê o artigo 81 do Código de 

Processo Civil, bem como condeno ao pagamento das custas processuais 

e honorários advocatícios aos quais arbitro em 10% sobre o valor da 

causa nos termos do art. 85, §2°, CPC. Por fim, julgo extinto o processo 

com resolução do mérito, o que faço com fundamento no artigo 487, inciso 

I, do Código de Processo Civil. Defiro os benefícios da justiça gratuita. Sem 

custas e honorários advocatícios (art. 54 da Lei 9.099/95). Transitada em 

julgado, arquive-se com as baixas e anotações necessárias. P. R. I. 

Cumpra-se. Diamantino/MT, 02 de julho de 2018. Jéssica Flávia São Pedro 

de Lara Juíza Leiga ____________________________ Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença proferida no evento anterior, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Diamantino/MT, 02 de julho de 2018. 

José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001037-57.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

EVA IZABEL DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICK VINY DE OLIVEIRA E SILVA OAB - MT22082/O (ADVOGADO)

ELIMAR AZEVEDO SELVATICO OAB - MT21282/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Vistos, etc. Dispensado o 

relatório a teor do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Fundamento e decido. O 

caso comporta julgamento antecipado, não havendo necessidade de 

produção de prova em audiência, pois se trata de matéria de direito e a 

prova produzida dá suporte ao julgamento da lide no estado em que se 

encontra. Sendo assim, face aos princípios da celeridade e economia 

processual, e com suporte artigo 355, I, do Código de Processo Civil, 

conheço diretamente do pedido. A parte requerente ingressou com a 

presente ação reclamatória argumentando que teve seu nome inscrito no 

rol de maus pagadores pela requerida por dívida inexistente e sem 

notificação prévia, pugnando, assim, pela declaração de inexistência do 

débito e danos morais. Julgo o mérito. O caso é de inversão do ônus 

probatório ante a hipossuficiência técnica da parte requerente, bem como 

a clara possibilidade de a parte reclamada comprovar a origem do débito 

em discussão, incumbência que lhe seria atribuída até na regra ordinária 

de distribuição do ônus probatório. Pois bem. A solução do litígio não 

demanda muito esforço, vez que a regra do Código de Processo Civil 

estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito 

e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Em 

que pese as alegações da parte autora, infere-se das telas do sistema 

interno apresentadas pela parte reclamada que o autor possuía o contrato 

de Tv por assinatura inscrito no SPC/SERASA, tendo usufruído dos 

serviços da ré de Plano de TV nº. 021/11285280-5 referente ao pacote 

Bco Essencial telecine, contratado em 29.05.2015. Além disso, verifica-se 

que a fatura inscrita no órgão de proteção ao crédito foi localizada pela 

requerida sem a respectiva baixa por inadimplência, assim, vislumbra-se 

que os serviços foram suspensos pela parte reclamada em virtude do 

inadimplemento da parte autora, sendo, consequentemente inscrita nos 

órgãos de proteção ao crédito. Reforça a existência de relação jurídica 

entre as partes e a pendência financeira remanescente a demonstração 

de diversos pagamentos realizados pela prestação de serviços da 

empresa. Portanto, a parte reclamada agiu em exercício regular de direito, 

vez que prestou o serviço e não teve a contraprestação da parte 
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reclamante, não havendo, assim, o que se falar em inexistência do débito 

e indenização por dano moral. Por fim, não vislumbro qualquer 

verossimilhança na alegação da parte autora, de forma que improcede o 

pedido inicial e, por outro lado, de rigor a procedência do pedido 

contraposto apenas quanto à fatura devida e não quitada objeto da ação 

no valor de R$ 137,01. Diante de todo o exposto, julgo IMPROCEDENTE o 

pedido inicial e, por outro lado, julgo PROCEDENTE o pedido contraposto 

para CONDENAR a parte autora ao pagamento da obrigação no valor de 

R$ 137,01, quantia que deverá ser corrigida pelo INPC a partir do 

vencimento e acrescida de juros de mora de 1% ao mês, a partir desta 

decisão. Por fim, julgo extinto o processo com resolução do mérito, o que 

faço com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Defiro os benefícios da justiça gratuita. Sem custas e honorários 

advocatícios (art. 54 da Lei 9.099/95). Transitada em julgado, arquive-se 

com as baixas e anotações necessárias. P. R. I. Cumpra-se. 

Diamantino/MT, 02 de julho de 2018. Jéssica Flávia São Pedro de Lara 

Juíza Leiga ____________________________ Vistos, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença proferida no evento anterior, na forma do art. 40 da 

Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Diamantino/MT, 02 de julho de 2018. José Mauro 

Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000430-10.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO ANTUNES BADU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA OAB - MT0010361A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS RIACHUELO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1000430-10.2018.8.11.0005. REQUERENTE: DIEGO ANTUNES BADU 

REQUERIDO: LOJAS RIACHUELO SA Vistos, etc. Dispensado o relatório a 

teor do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Fundamento e decido. O caso 

comporta julgamento antecipado, não havendo necessidade de produção 

de prova em audiência, pois se trata de matéria de direito e a prova 

produzida dá suporte ao julgamento da lide no estado em que se encontra. 

Sendo assim, face aos princípios da celeridade e economia processual, e 

com suporte artigo 355, I, do Código de Processo Civil, conheço 

diretamente do pedido. Do Mérito O requerente ingressou com a ação 

argumentando que teve seu nome inscrito indevidamente no rol de maus 

pagadores pela requerida, pugnando pela declaração de inexistência do 

débito, bem como a condenação da requerida em danos morais. Em 

contrapartida, a empresa requerida admite a possibilidade de que ambas 

as partes foram vítimas da prática de ilícito praticado por terceira pessoa 

que fraudou a documentação da reclamante, argumentando, como 

excludente de responsabilidade civil, culpa exclusiva de terceiro. No 

entanto, é certo que a culpa exclusiva de terceiro ocorre quando o fato 

não decorre do agente e sim de fraudador que se encontra com dados da 

vítima e, neste passo, caberia à empresa requerida observar a 

documentação apresentada por aquele que pretende contratar os 

serviços, no momento da contratação, o que obviamente não foi feito, 

caso contrário não estariam litigando sobre o caso. Portanto, a excludente 

apresentada pela empresa requerida por si só, não a isenta da 

responsabilidade civil, pois, o risco por realizar referida negociação (sem 

a conferência de documentos pessoais), deve ser suportado única e 

exclusivamente pela empresa demandada. Sendo, portanto, sua 

responsabilidade objetiva (arts. 14 e 22 do CDC). Não é demais enfatizar 

que, conforme se vê nos autos, deve-se ocorrer a inversão do ônus 

probatório, na forma do artigo 6º, inciso VIII, do CDC, o que somente 

sacramenta a procedência dos pedidos contidos na exordial ante a inércia 

da parte reclamada. Logo, não tendo a requerida comprovado a 

contratação dos serviços pela reclamada, evidencia-se nos autos que a 

negativação do nome da parte requerente foi indevida, fazendo jus, 

portanto, além da declaração de inexistência do débito, ao pleito de 

indenização por danos morais. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA OUTRAS NEGATIVAÇÕES. 

INSCRIÇÕES DECORRENTES DE FRAUDE. NEGLIGÊNCIA DA OPERADORA 

DE TELEFONIA MÓVEL. DEVER DE INDENIZAR. - Em ações dessa 

natureza, em que a parte nega a existência da relação jurídica, cabe à 

parte contrária comprovar a existência da aludida relação, já que atribuir 

ao autor o ônus de provar que não mantém relação jurídica com o apelado 

é obrigá-lo a fazer prova de fato negativo, que é impossível de ser 

realizada. - Nessas circunstâncias, a ré deve ser condenada a 

compensar os danos morais sofridos pelo apelante em virtude da indevida 

inclusão do seu nome nos órgãos de restrição ao crédito. TJ-MG - AC: 

10024112991773001 MG, Relator: Alberto Henrique, Data de Julgamento: 

08/05/2014, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

16/05/2014). DECLARATÓRIA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - DANO MORAL - 

Negativação indevida do nome do autor no SERASA, em razão de dívida 

inexistente - Dano moral caracterizado - Verba devida - Fixação em 

primeiro grau em R$ 5.000,00 - Admissibilidade - Razoabilidade e 

proporcionalidade Sentença de procedência mantida Recurso desprovido. 

(TJ-SP - APL: 00057355020128260533 SP 0005735-50.2012.8.26.0533, 

Relator: Claudio Hamilton, Data de Julgamento: 26/02/2015, 25ª Câmara de 

Direito Privado, Data de Publicação: 02/03/2015) APELAÇÃO CÍVEL - 

FRAUDE - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA - 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - CASO FORTUITO NÃO CONFIGURADO - 

RISCO DECORRENTE DA PRÓPRIA ATIVIDADE - DANOS MORAIS 

CARACTERIZADOS IN RE IPSA - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO 

POR SE CONSIDERAR RAZOÁVEL PARA O CASO CONCRETO - APELO 

PROVIDO PARCIALMENTE. 1. A empresa responsável pela venda é parte 

legítima para figurar no pólo passiva da lide que tem como objeto a 

apresentação de cheque fraudulento, mormente quando é a responsável 

pelo pedido de protesto do título e negativação do nome do autor nos 

órgãos de proteção ao crédito, ante as diretrizes do Código de Defesa do 

Consumidor. Preliminar rejeitada. 2. É dever das empresas verificar os 

documentos apresentados por seus consumidores quando da efetuação 

de determinada operação financeira, a fim de inibir a prática de fraude 

contratual, sob pena de atrair para si a responsabilidade por danos 

causados ao consumidor. 3. Evidenciada a ilicitude do ato praticado pela 

parte ré, que lançou o nome do autor em órgão de proteção ao crédito, por 

dívida que este não contraiu, causando-lhe lesão à honra e reputação, 

caracterizado está o dano moral puro, exsurgindo, daí, o dever de 

indenizar. 4. É cediço que, na fixação da reparação por dano 

extrapatrimonial, incumbe ao julgador, atentando, sobretudo, para as 

condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado, e aos 

princípios da proporcionalidade e razoabilidade, arbitrar quantum que se 

preste à suficiente recomposição dos prejuízos, sem importar, contudo, 

enriquecimento sem causa da vítima. Ao concreto, demonstrada a ilicitude 

do ato praticado pela ré, e sopesadas as demais particularidades do caso, 

entendo adequada a fixação da verba indenizatória em R$ 2.000,00 (dois 

mil reais) 5. Apelo que se dá parcial provimento. (TJ-PE - APL: 2898422 PE, 

Relator: Agenor Ferreira de Lima Filho, Data de Julgamento: 20/02/2013, 5ª 

Câmara Cível, Data de Publicação: 22/03/2013) Desta forma, verificada a 

existência da obrigação de indenização pela parte requerida, passo agora 

a analisar a respeito do “quantum” a ser estipulado, a título de indenização 

por dano moral. Quanto à fixação dos danos morais, ante a inexistência de 

critérios legalmente preestabelecidos para sua mensuração, não há uma 

forma genérica para se aplicar a todos os casos. Diante desse quadro, é 

de se observar que essa condenação tem uma dupla face: ela deve se 

revestir, ao mesmo tempo, de uma natureza punitiva, de tal forma que 

sirva como uma sanção imposta em razão de um ilícito praticado e 

funcione como um desestimulante de novas condutas desse gênero. Para 

tanto, é importante não perder de vista que o valor representativo dessa 

penalidade não poderá ser elevado a ponto de promover o enriquecimento 

sem causa da outra parte, já que não é este o seu objetivo, mas também 

não pode ser tão baixo, a ponto de não conseguir concretizar o seu fim 

punitivo. Assim, considerando a capacidade econômica da parte ré, 

considerando ainda, a condição financeira da autora e, por fim, a 

existência de diversa ação de cunho indenizatório sob o nº. 

1000428-40.2018.8.11.0005, em trâmite neste Juizado Especial e 

decorrente do mesmo fato, tenho como sensata e justa, a indenização por 

danos morais, decorrente da inclusão indevida do nome/CPF, no cadastro 

de proteção ao crédito, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). O 
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reconhecimento de inexistência de débito é consequência de todo o 

exposto. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido da parte 

autora para declarar a inexigibilidade do débito objeto da ação e 

CONDENAR a requerida ao pagamento de indenização no valor de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, fixando, desde já, juros 

de mora legais em 1% (um por cento) ao mês, cuja incidência deverá ser 

feita a partir do evento danoso, bem como a correção monetária, a partir 

da prolação da sentença. Ratifico a medida de urgência deferida no id. 

12844397. Inexistindo condenação em custas processuais e honorários 

(art. 54, Lei 9.099/95). Transcorrido o prazo recursal, nada sendo 

requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Diamantino/MT, 03 de 

julho de 2018. Jéssica Flávia São Pedro de Lara Juíza Leiga 

____________________________ Vistos etc. HOMOLOGO o projeto de 

sentença proferida no evento anterior, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95. 

Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Diamantino/MT, 03 de julho de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012307-61.2014.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO EDUARDO CANDIDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA PIVATTO OAB - MT0009545S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AVENIDA S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT0004676A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

8012307-61.2014.8.11.0005. REQUERENTE: PEDRO EDUARDO CANDIDO 

DA SILVA REQUERIDO: LOJAS AVENIDA S.A Vistos, etc. Dispenso o 

relatório em razão do permissivo contido no art. 38 da Lei n. 9.099/95. 

Fundamento e decido. A controvérsia cinge-se em se perquirir se os fatos 

narrados na inicial configuram ou não dano moral. Rejeito a preliminar de 

inépcia da ação, pois a apresentação do comprovante de compra não é 

documento indispensável à propositura da ação, até porque a inicial relata 

falha no sistema do alarme antifurto e conduta vexatória – que poderiam 

ter ocorrido independentemente da realização ou não de compra no 

estabelecimento e, rejeito, ainda, a preliminar de impossibilidade jurídica do 

pedido, considerando que os fundamentos narrados pela ré para a matéria 

se confundem com o mérito da ação. Julgo o mérito. Inicialmente, é cediço 

que, a princípio, o procedimento de revista nos estabelecimentos 

comerciais no caso de acionamento de alarme antifurto configura situação 

comum, sendo, apenas, o excesso na conduta dos seguranças das lojas 

capaz de gerar o dano moral indenizável. Contudo, outros fatos, somados 

ao disparo do alarme sonoro e a abordagem dos seguranças, podem 

mudar o panorama, vindo a gerar situação incomum de constrangimento, 

atingindo a dignidade da pessoa que se encontra na posição de 

consumidor. O feito foi regularmente instruído, sendo que a parte autora 

narrou em depoimento que após pagar por suas mercadorias na loja 

reclamada houve disparo do alarme da loja na saída e, após o sinal 

sonoro, o segurança da ré retirou a sacola das Lojas Avenidas que 

estava em poder do autor e o conduziu até o caixa para conferência das 

compras. Realizada a conferência, teria dito a funcionária do caixa que 

esqueceu um dispositivo na mercadoria adquirida e depois desse fato o 

autor saiu da loja. Sendo assim, em situações como a dos autos, devem 

ser levadas em conta todas as circunstâncias do fato. No caso vertente, 

restou incontroverso que o alarme disparou em decorrência da sua não 

retirada do produto. Circunstância que, por si só, não é capaz de gerar 

dano ao autor. Ocorre que o autor não logrou comprovar qualquer 

excesso por parte dos prepostos da ré. No caso, a única testemunha 

arrolada pelo autor, que presenciou o momento da abordagem do 

segurança, disse que o alarme disparou, o segurança direcionou o autor 

ao caixa para conferência e que tal procedimento não demorou. Assim 

sendo, não há notícia ou prova nos autos de conduta abusiva dos 

funcionários da loja requerida, como, por exemplo, a prática de revista nas 

vestes do autor, em sua bolsa/mochila ou ofensas difamatórias à sua 

pessoa, não sendo possível vislumbrar ofensa moral decorrente do fato 

em questão. Sendo assim, não se constata, no presente caso, a 

ocorrência de qualquer situação ofensiva à dignidade do autor, a ensejar 

a reparação por dano moral. Isso porque, em que pesem os fatos 

narrados pelo autor, a situação não ultrapassou os limites do mero 

aborrecimento cotidiano, em que a reparação por dano moral não é devida. 

O fato de o alarme ter sido acionado não configura dano de repercussão 

extrapatrimonial. Não há dúvidas de que a suspeita de furto de 

mercadorias no interior de um supermercado, expondo o cliente a situação 

de vexame e humilhação na presença de várias pessoas, caracteriza 

ilícito civil capaz de viabilizar o pedido de indenização por danos morais. 

Entretanto, tais fatos devem resultar eficazmente demonstrados, o que 

não ressai na espécie. Não se verifica nos autos qualquer prova sobre a 

ocorrência de abusos, arbitrariedades, excessos ou desrespeito em 

desfavor da sua pessoa. Isso porque a parte autora e nem sua bolsa 

foram revistadas e os empregados da ré não a ofenderam, mas 

tão-somente levaram-na, inicialmente, até o caixa e, após, ao balcão de 

informações para averiguar o incidente. No mesmo sentido se posiciona o 

STJ: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO 

ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DISPARO DE ALARME SONORO. 

DANO MORAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE CONDUTA 

ABUSIVA DE FUNCIONÁRIOS. NÃO OCORRÊNCIA. POSSIBILIDADE DA 

VALORAÇÃO JURÍDICA DOS FATOS. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DA 

SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. "Em princípio, não configura 

dano moral o mero soar de alarme fixado em mercadoria adquirida em 

estabelecimento comercial, salvo situações em que comprovadamente os 

prepostos ajam de modo a agravar o incidente, que por si só, constitui 

dissabor incapaz de gerar dor, sofrimento ou humilhação" (REsp 

684.117/RS, Quarta Turma, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, DJe de 

16.3.2009). 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ. AgRg 

no REsp 1421292 - 2013/0391328-8 - 30/03/2015. Ministro Rel. Antonio 

Carlos Ferreira. Julgado em 24 de março de 2015) In casu, não se 

vislumbra dor, vexame, humilhação ou constrangimento causado ao autor, 

ou mesmo danos à sua personalidade. Desta forma, não se verificando 

nenhuma circunstância geradora de ofensa à honra ou à imagem deste 

que tenha causado profundo desequilíbrio psicológico, conclui-se que a 

conduta da ré não gera dano moral indenizável. É necessário consignar, 

ainda, que as partes tiveram a ampla possibilidade de produção de provas, 

sendo que o rol das consideradas válidas pelo nosso ordenamento jurídico 

é vasto, assim, é cediço que incumbe a quem alega o ônus de provar a 

veracidade de suas afirmações. Posto isso, JULGO IMPROCEDENTE o 

pedido inicial e, via de consequência, extingo o processo com resolução 

do mérito, o que faço na forma do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Sem custas, a teor do que dispõe o art. 55, parte inicial, da 

Lei n. 9.099/95. Intimem-se. Cumpra-se. Diamantino/MT, 03 de julho de 

2018. Jéssica Flávia São Pedro de Lara Juíza Leiga 

____________________________ Vistos etc. HOMOLOGO o projeto de 

sentença proferida no evento anterior, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95. 

Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Diamantino/MT, 03 de julho de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Comarca de Primavera do Leste

Diretoria do Forúm

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania

Informação

SOLICITAÇÃO DE COMPARECIMENTO Nº: 173744

Numeração Única: -

Unidade de origem: Primavera do Leste

Tipo de ação: Pré-Processual

Requerente: ANDRÉ IUDY MIAKI SCHULA - EPP

Advogado(s): -

Requerido: ALEKSSANDRO ALVES SIQUEIRA DE QUADRO

Advogado(s): -

Srs Advogados:

Solicito que Vossa(s) Senhoria(s), juntamente com as partes sob o seu 

patrocínio, compareça(m) no CEJUSC Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania de Primavera do Leste para participar(em) da sessão de 

conciliação/mediação agendada para o dia, horário e local informados abaixo:

Data: 20/07/2018 às 15:00
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Endereço: Av. Paulo César Aranda, 241 Bloco I, Sala 1, Bairro Jardim Riva - 

UNIC Educacional Limitada - CEP.: 78850-000

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1004070-22.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

N. J. D. S. (REQUERENTE)

N. N. R. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNA PAULA LANDIM DA SILVA FLESCH OAB - MT14932/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1004070-22.2018.8.11.0037. Vistos, etc. Defiro os benefícios da 

gratuidade da justiça, nos termos da Lei 1.060/50. HOMOLOGO para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos a transação celebrada entre as 

partes. Assim, julgo extinto o processo com resolução de mérito, com 

fundamento no artigo 487, III, “b”, do Código de Processo Civil. Publicada e 

registrada no sistema. Transitada em julgado, expeçam-se os documentos 

necessários. Após, arquivem-se os autos, com as baixas necessárias. 

Intime-se. Serve a presente como Mandado/Carta Precatória/Ofício, se for 

o caso. Cumpra-se. Primavera do Leste-MT, 30/06/2018. Lidiane de 

Almeida Anastácio Pampado Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 129094 Nr: 1952-32.2014.811.0037

 AÇÃO: Apuração de Infração Administrativa às Normas de Proteção à 

Criança ou Adolescente->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ADIEJDCDPDL-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LPD, LRR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ari Rodrigues - 

OAB:MT/12990, BRUNA CRISTINA HEPP RODRIGUES - OAB:16.700/MT, 

MARCO AURELIO HEPP RODRIGUES - OAB:19758

 Intimo o requerido, através de seus advogados, para comprovar o 

pagamento do débito, no prazo de cinco dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 131648 Nr: 4112-30.2014.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AVGP, AKG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LVPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANA ESTEVES MONTEIRO - 

DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VINICIUS EMIDIO CEZAR - 

OAB:MT 16426

 Vistos etc.

Mantenho a audiência designada para o mês de setembro, diante da 

inviabilidade de antecipação em razão da lotação da pauta de audiência no 

mês de julho e agosto.

Sem prejuízo, intime-se o devedor com as advertências legais, para, em 03 

(três) dias, efetuar o pagamento dos alimentos devidos, nos termos da 

inicial, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo, sob 

pena de protesto do título, bem como de lhe ser decretara a prisão civil por 

até 03 (três) meses, nos termos do artigo 528, §§ 1º a 7º, do Código de 

Processo Civil. Intime-se, também, para que compareça à audiência 

designada.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 44169 Nr: 6637-63.2006.811.0037

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CJF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO MANOEL JÚNIOR - 

OAB:MT 3284-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELE APARECIDA DE 

OLIVEIRA - OAB:22909/O, GUSTAVO FRANCO RIBEIRO - OAB:MT 

16970, MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO GONÇALVES - 

OAB:OAB/MT8.798-A, STEPHANIA IBIAPINO RIBEIRO MORAIS - 

OAB:MT-13.618

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) STEPHANIA IBIAPINO RIBEIRO MORAIS, para 

devolução dos autos nº 6637-63.2006.811.0037, Protocolo 44169, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 149345 Nr: 4042-76.2015.811.0037

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RMSMN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA PADILHA DE LIMA - 

OAB:MT 21010/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): EUKA NAFUKUA, Filiação: Afusseti 

Nafukua e Tirifi Nafukua, data de nascimento: 07/01/1990, brasileiro(a), 

natural de Canarana-MT, casado(a). atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: Resumo da Inicial: Trata-se de Ação de Divórcio 

Litigioso ajuizada por ROSA MARIA SNATOS MAIATE NAFUKUÁ em 

desfavor de EUKA NAFUKUÁ.

Despacho/Decisão: Vistos etc. Trata-se de Ação de Divórcio Litigioso 

ajuizada por ROSA MARIA SANTOS MAIATE NAFUKUÁ em desfavor de 

EUKA NAFUKUÁ, ambos qualificados nos autos. Consta dos autos, que a 

inicial foi recebida e determinada a citação do requerido. Foram 

encaminhadas cartas precatórias para as comarcas de Canarana/MT e 

Paranatinga/MT, ambas retornaram inexitosas. A parte autora requereu 

TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA INCIDENTAL, no que tange ao pedido 

de divórcio inaudita altera pars, bem como a citação do requerido por 

edital. É o relato do necessário. Decido. Compulsando os autos, verifico 

que o pedido de tutela antecipada da parte autora se confunde com a 

resolução do mérito da demanda, sem, contudo, oportunizar à parte 

requerida o exercício do direito ao contraditório e ampla defesa. Diante 

disso, INDEFIRO o pedido de tutela antecipada incidental. Tendo em vista 

que as tentativas de citação pessoal do réu restaram infrutíferas, 

conforme as certidões negativas acostadas aos autos (f. 14-v e 20-v e 

32), cite-se o requerido por edital, com prazo de 20 (vinte) dias, nos 

termos do artigo 256 e seguintes, do Código de Processo Civil. Na hipótese 

de o requerido não apresentar contestação, desde já nomeio como 

curador especial o d. Defensor Público local para promover a sua defesa. 

Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se. Primavera do Leste, 10 de 

julho de 2017. Eviner Valério Juiz de Direito em Substituição

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Maria Eterna Pereira da 

Silva, digitei.

Primavera do Leste, 18 de junho de 2018

Lidiane de Almeida Anastácio Pampado Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado
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 Cod. Proc.: 117047 Nr: 7717-52.2012.811.0037

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GCR, TRDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁLVARO MENEZES - OAB:MT 

13.322

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que houve o desarquivamento do feito, pela parte autora 

,intimo para que compareça neste secretaria para retirar o feito, no prazo 

de 05 dias ,sob pena de retorno ao arquivo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 970 Nr: 1269-54.1998.811.0037

 AÇÃO: Conversão de Separação Judicial em Divórcio->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CdSF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ FOLETTO - OAB:5282-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Lemos - OAB:9929/PR

 Considerando que houve o desarquivamento do feito, pela parte ré ,intimo 

para que compareça neste secretaria para retirar o feito, no prazo de 05 

dias ,sob pena de retorno ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 167618 Nr: 3983-54.2016.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MBC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GBV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALYSSON COSTA OURIVES - 

DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que compareceu em cartório a Senhora Gisele Bispo 

Valverde,informando que não sabe o paradeiro do Senhor Cláudio 

Ribeiro.Certifico, ainda ,que intimei-a, as compareceu perante a Defensoria 

Pública para prestar esclarecimentos.

2ª Vara Cível

Edital

EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 1552-47.2016.811.0037ESPÉCIE: Procedimento 

Ord inár io->Proced imento  de  Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

PARTE AUTORA: DANIA LIA KRAUSPENHAR

PARTE RÉ: LOUVANE PUNDRICH e ILVA DALLABONA

CITANDO(A, S): Louvane Pundrich, Cpf: 57687633091, Rg: 1037007588 

SSP RS Filiação: Eldo Alceno Pundrich e Reci Almelindapundrich - 

Documento, data de nascimento: 31/10/1968, brasileiro(a), natural de 

Horizontina-RS, solteiro(a), assistente social, servidora pública

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 23/03/2016

VALOR DA CAUSA: R$ 15.600,00

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é proposta, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 

15 (quinze) dias, contados da expiração do prazo deste edital, apresentar 

resposta, querendo, sob pena de serem considerados como verdadeiros 

os fatos articulados pela parte autora na peça vestibular.

 RESUMO DA INICIAL: o requerente é proprietário do imóvel localizado na 

Av. Paraná Rua nº 1260, Jardim Itália , Primavera do Leste - MT, tendo 

cedido o imóvel em locação à requerida. A locatária não paga aluguel 

desde o dia 08/12/2015, mesmo notificada para que cumpra sua 

obrigação.

DESPACHO: Vistos em correição permanente.

Configurada a hipótese normativa, determino a citação por edital da Sra. 

Louvane Pundrich, com prazo de 20 (vinte) dias (CPC, art.257, IV), nos 

termos do artigo 256, inciso II, § 3º, do Código de Processo Civil, 

observadas as formalidades legais.

Cite-se, por oficial de justiça, a Sra. Ilva Dallabona.

Expirado o prazo para resposta, imediata conclusão.

Cumpra-se.

Eu, Elizandra Broch de Campos Silva- Técnica Judicial, digitei.

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 7467-92.2007.811.0037

 ESPÉCIE: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

PARTE REQUERENTE: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A

PARTE REQUERIDA: ANDERSON SOARES FERNANDES

INTIMANDO/CITANDO/NOTIFICANDO: Anderson Soares Fernandes, Cpf: 

61980765634, Rg: 1.899.134 SSP GO Filiação: Catarina Soares 

Fernandes, data de nascimento: 07/01/1968, brasileiro(a), casado(a), 

empresário, agricultor

FINALIDADE: Intimação do executado, por edital, para pagar o débito, no 

prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver, advertindo-lhe 

que, não ocorrendo pagamento voluntário no prazo legal, o débito será 

acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de dez por 

cento (CPC, art.523, §1º), bem como que, transcorrido o prazo para 

pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para 

oferecimento de impugnação, independentemente de penhora ou nova 

intimação (CPC, art.525).

DECISÃO/DESPACHO: Vistos em correição permanente.

O executado não tem advogado constituído nos autos.

Destarte, chamo o feito à ordem e determino a intimação do executado, por 

edital, para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de 

custas, se houver, advertindo-lhe que, não ocorrendo pagamento 

voluntário no prazo legal, o débito será acrescido de multa de dez por 

cento e, também, de honorários de dez por cento (CPC, art.523, §1º), bem 

como que, transcorrido o prazo para pagamento voluntário, inicia-se o 

prazo de 15 (quinze) dias para oferecimento de impugnação, 

independentemente de penhora ou nova intimação (CPC, art.525).

Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, imediata 

conclusão.

Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado 

no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Elizandra B. de 

Campos Silva - Técnica Judicial, digitei.

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003819-04.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GREITYELE GUIMARAES DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1003819-04.2018.8.11.0037. 

AUTOR: GREITYELE GUIMARAES DE OLIVEIRA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Preenchidos os requisitos 

legais (CPC, art.319), recebo a petição inicial para processamento pelo rito 

comum. Defiro os benefícios da Assistência Judiciária, nos termos do 

artigo 98 do Código de Processo Civil. Remetam-se os autos ao Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania para designação de 

audiência de conciliação ou mediação, conforme a hipótese, com 

antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo ser citada a ré com pelo 

menos 20 (vinte) dias de antecedência. Cite-se a parte ré para 

comparecer à audiência designada, com a advertência expressa de que o 

prazo para contestar será contado nos moldes do artigo 335 do Código de 

Processo Civil, bem como que, se não contestar a ação, caso não haja 

composição, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art.344). Nos 

moldes do artigo 334, §4º, I, do Código de Processo Civil, a audiência de 

conciliação ou mediação não será realizada se ambas as partes 
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manifestarem, expressamente, desinteresse na composição consensual. 

No ato da intimação as partes devem ser advertidas que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado 

com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado (CPC, art.334, 

§8º). As partes devem estar acompanhadas por seus advogados ou 

defensores públicos (CPC, art.334, §9º). Todavia, eventual composição 

será sobremaneira facilitada se, por ocasião da realização da sessão de 

conciliação, já existir nos autos o laudo pericial, motivo pelo qual, em 

analogia à Recomendação Conjunta nº 01, de 15 de dezembro de 2015, do 

Conselho Nacional de Justiça, determino, desde logo, a realização de 

prova pericial médica. Nomeio como perito judicial o Dr. Reinaldo Prestes 

Neto, especialista em ortopedia e traumatologia, CRM 5329/MT, com 

endereço profissional na Rua Alameda Aripuanã, nº 88, Bairro Alphaville, 

Cuiabá-MT. Incumbe às partes, dentro de 15 (quinze) dias contados da 

intimação do despacho de nomeação do perito: I - arguir o impedimento ou 

a suspeição do perito, se for o caso; II - indicar assistente técnico; III - 

apresentar quesitos. Nos moldes da Resolução 232, de 13 de julho de 

2016, fixo o valor dos honorários periciais devidos ao médico em 

R$1.000,00 (um mil reais), em face do grau de especialidade do 

profissional e a peculiaridade da ausência de aceitação de nomeação dos 

médicos locais. Apresentado o laudo pericial, em sendo o beneficiário da 

justiça gratuita vencedor na demanda, a parte contrária deverá arcar com 

o pagamento integral dos honorários periciais arbitrados, conforme artigo 

2º, §3º, da Resolução 232, de 13 de julho de 2016, do Conselho Nacional 

de Justiça. Para tal finalidade, intime-se a parte contrária para depositar 

em juízo, em 5 (cinco) dias), o valor correspondente aos honorários 

periciais, na forma do artigo 95, §1º, do Código de Processo Civil, valor 

que lhe será restituído caso o beneficiário da Justiça Gratuita seja 

sucumbente, hipótese em que o Juiz determinará a expedição de certidão 

em favor do médico perito, com o valor total dos honorários que lhe são 

devidos, para cobrança junto ao Estado de Mato Grosso. De posse da 

certidão, o profissional perito deverá executar o Estado, por meio da 

justiça, para o recebimento dos honorários fixados pelo magistrado. O 

pagamento dos honorários periciais será efetuado após o término do 

prazo para manifestação das partes sobre o laudo e eventual prestação 

de esclarecimentos, acaso solicitados. O perito nomeado deverá 

formalizar o requerimento de cadastro, devendo constar: a) a sua 

qualificação e o número da inscrição no Conselho Regional de Medicina; b) 

o endereço profissional; c) certidão do CRM/MT atestando não haver 

impedimentos à sua atuação profissional; d) a área de atuação, 

destacando sua especialidade. Constituem-se obrigações fundamentais 

para a percepção da remuneração instituída: I – realizar a perícia com zelo 

e diligência, usando de todos os recursos técnico-profissionais, até 

decisão final, inclusive de instâncias superiores, se for o caso; II – não 

receber do beneficiário qualquer remuneração a título de honorários 

profissionais. O descumprimento das obrigações elencadas importará na 

substituição do perito e na perda do direito à remuneração, com devolução 

de eventual valor recebido, devidamente corrigido, sem prejuízo das 

sanções administrativas, penais e disciplinares. O laudo pericial deverá 

conter: I - a exposição do objeto da perícia; II - a análise técnica ou 

científica realizada pelo perito; III - a indicação do método utilizado, 

esclarecendo-o e demonstrando ser predominantemente aceito pelos 

especialistas da área do conhecimento da qual se originou; IV - resposta 

conclusiva a todos os quesitos apresentados pelo juiz, pelas partes e pelo 

órgão do Ministério Público. No laudo, o perito deve apresentar sua 

fundamentação em linguagem simples e com coerência lógica, indicando 

como alcançou suas conclusões. É vedado ao perito ultrapassar os limites 

de sua designação, bem como emitir opiniões pessoais que excedam o 

exame técnico ou científico do objeto da perícia. Para o desempenho de 

sua função, o perito e os assistentes técnicos podem valer-se de todos 

os meios necessários, ouvindo testemunhas, obtendo informações, 

solicitando documentos que estejam em poder da parte, de terceiros ou em 

repartições públicas, bem como instruir o laudo com planilhas, mapas, 

plantas, desenhos, fotografias ou outros elementos necessários ao 

esclarecimento do objeto da perícia. Fixo o prazo de 20 (vinte) dias para a 

entrega do laudo, nos termos do artigo 477 do Código de Processo Civil. 

As partes terão ciência da data e do local indicados pelo perito para ter 

início a produção da prova. Intimem-se as partes para comparecerem na 

data e local designado. Aportando o laudo pericial, intimem-se as partes 

para manifestação em 15 (quinze) dias (CPC, art.477, § 1º). Expirado o 

prazo, designe-se audiência no CEJUSC. Encaminhe-se ao perito nomeado 

os quesitos apresentados pelas partes. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 22 de junho de 2018. 

Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003820-86.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS RODRIGUES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1003820-86.2018.8.11.0037. 

AUTOR: VINICIUS RODRIGUES DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Preenchidos os requisitos 

legais (CPC, art.319), recebo a petição inicial para processamento pelo rito 

comum. Defiro os benefícios da Assistência Judiciária, nos termos do 

artigo 98 do Código de Processo Civil. Remetam-se os autos ao Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania para designação de 

audiência de conciliação ou mediação, conforme a hipótese, com 

antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo ser citada a ré com pelo 

menos 20 (vinte) dias de antecedência. Cite-se a parte ré para 

comparecer à audiência designada, com a advertência expressa de que o 

prazo para contestar será contado nos moldes do artigo 335 do Código de 

Processo Civil, bem como que, se não contestar a ação, caso não haja 

composição, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art.344). Nos 

moldes do artigo 334, §4º, I, do Código de Processo Civil, a audiência de 

conciliação ou mediação não será realizada se ambas as partes 

manifestarem, expressamente, desinteresse na composição consensual. 

No ato da intimação as partes devem ser advertidas que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado 

com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado (CPC, art.334, 

§8º). As partes devem estar acompanhadas por seus advogados ou 

defensores públicos (CPC, art.334, §9º). Todavia, eventual composição 

será sobremaneira facilitada se, por ocasião da realização da sessão de 

conciliação, já existir nos autos o laudo pericial, motivo pelo qual, em 

analogia à Recomendação Conjunta nº 01, de 15 de dezembro de 2015, do 

Conselho Nacional de Justiça, determino, desde logo, a realização de 

prova pericial médica. Nomeio como perito judicial o Dr. Reinaldo Prestes 

Neto, especialista em ortopedia e traumatologia, CRM 5329/MT, com 

endereço profissional na Rua Alameda Aripuanã, nº 88, Bairro Alphaville, 

Cuiabá-MT. Incumbe às partes, dentro de 15 (quinze) dias contados da 

intimação do despacho de nomeação do perito: I - arguir o impedimento ou 

a suspeição do perito, se for o caso; II - indicar assistente técnico; III - 

apresentar quesitos. Nos moldes da Resolução 232, de 13 de julho de 

2016, fixo o valor dos honorários periciais devidos ao médico em 

R$1.000,00 (um mil reais), em face do grau de especialidade do 

profissional e a peculiaridade da ausência de aceitação de nomeação dos 

médicos locais. Apresentado o laudo pericial, em sendo o beneficiário da 

justiça gratuita vencedor na demanda, a parte contrária deverá arcar com 

o pagamento integral dos honorários periciais arbitrados, conforme artigo 

2º, §3º, da Resolução 232, de 13 de julho de 2016, do Conselho Nacional 

de Justiça. Para tal finalidade, intime-se a parte contrária para depositar 

em juízo, em 5 (cinco) dias), o valor correspondente aos honorários 

periciais, na forma do artigo 95, §1º, do Código de Processo Civil, valor 

que lhe será restituído caso o beneficiário da Justiça Gratuita seja 

sucumbente, hipótese em que o Juiz determinará a expedição de certidão 

em favor do médico perito, com o valor total dos honorários que lhe são 

devidos, para cobrança junto ao Estado de Mato Grosso. De posse da 

certidão, o profissional perito deverá executar o Estado, por meio da 

justiça, para o recebimento dos honorários fixados pelo magistrado. O 

pagamento dos honorários periciais será efetuado após o término do 

prazo para manifestação das partes sobre o laudo e eventual prestação 

de esclarecimentos, acaso solicitados. O perito nomeado deverá 

formalizar o requerimento de cadastro, devendo constar: a) a sua 

qualificação e o número da inscrição no Conselho Regional de Medicina; b) 

o endereço profissional; c) certidão do CRM/MT atestando não haver 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102874/7/2018 Página 108 de 859



impedimentos à sua atuação profissional; d) a área de atuação, 

destacando sua especialidade. Constituem-se obrigações fundamentais 

para a percepção da remuneração instituída: I – realizar a perícia com zelo 

e diligência, usando de todos os recursos técnico-profissionais, até 

decisão final, inclusive de instâncias superiores, se for o caso; II – não 

receber do beneficiário qualquer remuneração a título de honorários 

profissionais. O descumprimento das obrigações elencadas importará na 

substituição do perito e na perda do direito à remuneração, com devolução 

de eventual valor recebido, devidamente corrigido, sem prejuízo das 

sanções administrativas, penais e disciplinares. O laudo pericial deverá 

conter: I - a exposição do objeto da perícia; II - a análise técnica ou 

científica realizada pelo perito; III - a indicação do método utilizado, 

esclarecendo-o e demonstrando ser predominantemente aceito pelos 

especialistas da área do conhecimento da qual se originou; IV - resposta 

conclusiva a todos os quesitos apresentados pelo juiz, pelas partes e pelo 

órgão do Ministério Público. No laudo, o perito deve apresentar sua 

fundamentação em linguagem simples e com coerência lógica, indicando 

como alcançou suas conclusões. É vedado ao perito ultrapassar os limites 

de sua designação, bem como emitir opiniões pessoais que excedam o 

exame técnico ou científico do objeto da perícia. Para o desempenho de 

sua função, o perito e os assistentes técnicos podem valer-se de todos 

os meios necessários, ouvindo testemunhas, obtendo informações, 

solicitando documentos que estejam em poder da parte, de terceiros ou em 

repartições públicas, bem como instruir o laudo com planilhas, mapas, 

plantas, desenhos, fotografias ou outros elementos necessários ao 

esclarecimento do objeto da perícia. Fixo o prazo de 20 (vinte) dias para a 

entrega do laudo, nos termos do artigo 477 do Código de Processo Civil. 

As partes terão ciência da data e do local indicados pelo perito para ter 

início a produção da prova. Intimem-se as partes para comparecerem na 

data e local designado. Aportando o laudo pericial, intimem-se as partes 

para manifestação em 15 (quinze) dias (CPC, art.477, § 1º). Expirado o 

prazo, designe-se audiência no CEJUSC. Encaminhe-se ao perito nomeado 

os quesitos apresentados pelas partes. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 22 de junho de 2018. 

Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003821-71.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELE MORAES DE LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1003821-71.2018.8.11.0037. 

AUTOR: FRANCIELE MORAES DE LIMA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Preenchidos os requisitos legais (CPC, 

art.319), recebo a petição inicial para processamento pelo rito comum. 

Defiro os benefícios da Assistência Judiciária, nos termos do artigo 98 do 

Código de Processo Civil. Remetam-se os autos ao Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania para designação de audiência de 

conciliação ou mediação, conforme a hipótese, com antecedência mínima 

de 30 (trinta) dias, devendo ser citada a ré com pelo menos 20 (vinte) dias 

de antecedência. Cite-se a parte ré para comparecer à audiência 

designada, com a advertência expressa de que o prazo para contestar 

será contado nos moldes do artigo 335 do Código de Processo Civil, bem 

como que, se não contestar a ação, caso não haja composição, será 

considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (CPC, art.344). Nos moldes do artigo 334, 

§4º, I, do Código de Processo Civil, a audiência de conciliação ou 

mediação não será realizada se ambas as partes manifestarem, 

expressamente, desinteresse na composição consensual. No ato da 

intimação as partes devem ser advertidas que o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado 

ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 

dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor da União ou do Estado (CPC, art.334, §8º). As partes 

devem estar acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos 

(CPC, art.334, §9º). Todavia, eventual composição será sobremaneira 

facilitada se, por ocasião da realização da sessão de conciliação, já existir 

nos autos o laudo pericial, motivo pelo qual, em analogia à Recomendação 

Conjunta nº 01, de 15 de dezembro de 2015, do Conselho Nacional de 

Justiça, determino, desde logo, a realização de prova pericial médica. 

Nomeio como perito judicial o Dr. Reinaldo Prestes Neto, especialista em 

ortopedia e traumatologia, CRM 5329/MT, com endereço profissional na 

Rua Alameda Aripuanã, nº 88, Bairro Alphaville, Cuiabá-MT. Incumbe às 

partes, dentro de 15 (quinze) dias contados da intimação do despacho de 

nomeação do perito: I - arguir o impedimento ou a suspeição do perito, se 

for o caso; II - indicar assistente técnico; II - apresentar quesitos. Nos 

moldes da Resolução 232, de 13 de julho de 2016, fixo o valor dos 

honorários periciais devidos ao médico em R$1.000,00 (um mil reais), em 

face do grau de especialidade do profissional e a peculiaridade da 

ausência de aceitação de nomeação dos médicos locais. Apresentado o 

laudo pericial, em sendo o beneficiário da justiça gratuita vencedor na 

demanda, a parte contrária deverá arcar com o pagamento integral dos 

honorários periciais arbitrados, conforme artigo 2º, §3º, da Resolução 

232, de 13 de julho de 2016, do Conselho Nacional de Justiça. Para tal 

finalidade, intime-se a parte contrária para depositar em juízo, em 5 (cinco) 

dias), o valor correspondente aos honorários periciais, na forma do artigo 

95, §1º, do Código de Processo Civil, valor que lhe será restituído caso o 

beneficiário da Justiça Gratuita seja sucumbente, hipótese em que o Juiz 

determinará a expedição de certidão em favor do médico perito, com o 

valor total dos honorários que lhe são devidos, para cobrança junto ao 

Estado de Mato Grosso. De posse da certidão, o profissional perito deverá 

executar o Estado, por meio da justiça, para o recebimento dos honorários 

fixados pelo magistrado. O pagamento dos honorários periciais será 

efetuado após o término do prazo para manifestação das partes sobre o 

laudo e eventual prestação de esclarecimentos, acaso solicitados. O 

perito nomeado deverá formalizar o requerimento de cadastro, devendo 

constar: a) a sua qualificação e o número da inscrição no Conselho 

Regional de Medicina; b) o endereço profissional; c) certidão do CRM/MT 

atestando não haver impedimentos à sua atuação profissional; d) a área 

de atuação, destacando sua especialidade. Constituem-se obrigações 

fundamentais para a percepção da remuneração instituída: I – realizar a 

perícia com zelo e diligência, usando de todos os recursos 

técnico-profissionais, até decisão final, inclusive de instâncias superiores, 

se for o caso; II – não receber do beneficiário qualquer remuneração a 

título de honorários profissionais. O descumprimento das obrigações 

elencadas importará na substituição do perito e na perda do direito à 

remuneração, com devolução de eventual valor recebido, devidamente 

corrigido, sem prejuízo das sanções administrativas, penais e 

disciplinares. O laudo pericial deverá conter: I - a exposição do objeto da 

perícia; II - a análise técnica ou científica realizada pelo perito; III - a 

indicação do método utilizado, esclarecendo-o e demonstrando ser 

predominantemente aceito pelos especialistas da área do conhecimento da 

qual se originou; IV - resposta conclusiva a todos os quesitos 

apresentados pelo juiz, pelas partes e pelo órgão do Ministério Público. No 

laudo, o perito deve apresentar sua fundamentação em linguagem simples 

e com coerência lógica, indicando como alcançou suas conclusões. É 

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

emitir opiniões pessoais que excedam o exame técnico ou científico do 

objeto da perícia. Para o desempenho de sua função, o perito e os 

assistentes técnicos podem valer-se de todos os meios necessários, 

ouvindo testemunhas, obtendo informações, solicitando documentos que 

estejam em poder da parte, de terceiros ou em repartições públicas, bem 

como instruir o laudo com planilhas, mapas, plantas, desenhos, fotografias 

ou outros elementos necessários ao esclarecimento do objeto da perícia. 

Fixo o prazo de 20 (vinte) dias para a entrega do laudo, nos termos do 

artigo 477 do Código de Processo Civil. As partes terão ciência da data e 

do local indicados pelo perito para ter início a produção da prova. 

Intimem-se as partes para comparecerem na data e local designado. 

Aportando o laudo pericial, intimem-se as partes para manifestação em 15 

(quinze) dias (CPC, art.477, § 1º). Expirado o prazo, designe-se audiência 

no CEJUSC. Encaminhe-se ao perito nomeado os quesitos apresentados 

pelas partes. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Primavera do 

Leste (MT), 22 de junho de 2018. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003822-56.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

KEVENY RODRIGUES DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1003822-56.2018.8.11.0037. 

AUTOR: KEVENY RODRIGUES DE OLIVEIRA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Preenchidos os requisitos 

legais (CPC, art.319), recebo a petição inicial para processamento pelo rito 

comum. Defiro os benefícios da Assistência Judiciária, nos termos do 

artigo 98 do Código de Processo Civil. Remetam-se os autos ao Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania para designação de 

audiência de conciliação ou mediação, conforme a hipótese, com 

antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo ser citada a ré com pelo 

menos 20 (vinte) dias de antecedência. Cite-se a parte ré para 

comparecer à audiência designada, com a advertência expressa de que o 

prazo para contestar será contado nos moldes do artigo 335 do Código de 

Processo Civil, bem como que, se não contestar a ação, caso não haja 

composição, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art.344). Nos 

moldes do artigo 334, §4º, I, do Código de Processo Civil, a audiência de 

conciliação ou mediação não será realizada se ambas as partes 

manifestarem, expressamente, desinteresse na composição consensual. 

No ato da intimação as partes devem ser advertidas que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado 

com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado (CPC, art.334, 

§8º). As partes devem estar acompanhadas por seus advogados ou 

defensores públicos (CPC, art.334, §9º). Todavia, eventual composição 

será sobremaneira facilitada se, por ocasião da realização da sessão de 

conciliação, já existir nos autos o laudo pericial, motivo pelo qual, em 

analogia à Recomendação Conjunta nº 01, de 15 de dezembro de 2015, do 

Conselho Nacional de Justiça, determino, desde logo, a realização de 

prova pericial médica. Nomeio como perito judicial o Dr. Reinaldo Prestes 

Neto, especialista em ortopedia e traumatologia, CRM 5329/MT, com 

endereço profissional na Rua Alameda Aripuanã, nº 88, Bairro Alphaville, 

Cuiabá-MT. Incumbe às partes, dentro de 15 (quinze) dias contados da 

intimação do despacho de nomeação do perito: I - arguir o impedimento ou 

a suspeição do perito, se for o caso; II - indicar assistente técnico; III - 

apresentar quesitos. Nos moldes da Resolução 232, de 13 de julho de 

2016, fixo o valor dos honorários periciais devidos ao médico em 

R$1.000,00 (um mil reais), em face do grau de especialidade do 

profissional e a peculiaridade da ausência de aceitação de nomeação dos 

médicos locais. Apresentado o laudo pericial, em sendo o beneficiário da 

justiça gratuita vencedor na demanda, a parte contrária deverá arcar com 

o pagamento integral dos honorários periciais arbitrados, conforme artigo 

2º, §3º, da Resolução 232, de 13 de julho de 2016, do Conselho Nacional 

de Justiça. Para tal finalidade, intime-se a parte contrária para depositar 

em juízo, em 5 (cinco) dias), o valor correspondente aos honorários 

periciais, na forma do artigo 95, §1º, do Código de Processo Civil, valor 

que lhe será restituído caso o beneficiário da Justiça Gratuita seja 

sucumbente, hipótese em que o Juiz determinará a expedição de certidão 

em favor do médico perito, com o valor total dos honorários que lhe são 

devidos, para cobrança junto ao Estado de Mato Grosso. De posse da 

certidão, o profissional perito deverá executar o Estado, por meio da 

justiça, para o recebimento dos honorários fixados pelo magistrado. O 

pagamento dos honorários periciais será efetuado após o término do 

prazo para manifestação das partes sobre o laudo e eventual prestação 

de esclarecimentos, acaso solicitados. O perito nomeado deverá 

formalizar o requerimento de cadastro, devendo constar: a) a sua 

qualificação e o número da inscrição no Conselho Regional de Medicina; b) 

o endereço profissional; c) certidão do CRM/MT atestando não haver 

impedimentos à sua atuação profissional; d) a área de atuação, 

destacando sua especialidade. Constituem-se obrigações fundamentais 

para a percepção da remuneração instituída: I – realizar a perícia com zelo 

e diligência, usando de todos os recursos técnico-profissionais, até 

decisão final, inclusive de instâncias superiores, se for o caso; II – não 

receber do beneficiário qualquer remuneração a título de honorários 

profissionais. O descumprimento das obrigações elencadas importará na 

substituição do perito e na perda do direito à remuneração, com devolução 

de eventual valor recebido, devidamente corrigido, sem prejuízo das 

sanções administrativas, penais e disciplinares. O laudo pericial deverá 

conter: I - a exposição do objeto da perícia; II - a análise técnica ou 

científica realizada pelo perito; III - a indicação do método utilizado, 

esclarecendo-o e demonstrando ser predominantemente aceito pelos 

especialistas da área do conhecimento da qual se originou; IV - resposta 

conclusiva a todos os quesitos apresentados pelo juiz, pelas partes e pelo 

órgão do Ministério Público. No laudo, o perito deve apresentar sua 

fundamentação em linguagem simples e com coerência lógica, indicando 

como alcançou suas conclusões. É vedado ao perito ultrapassar os limites 

de sua designação, bem como emitir opiniões pessoais que excedam o 

exame técnico ou científico do objeto da perícia. Para o desempenho de 

sua função, o perito e os assistentes técnicos podem valer-se de todos 

os meios necessários, ouvindo testemunhas, obtendo informações, 

solicitando documentos que estejam em poder da parte, de terceiros ou em 

repartições públicas, bem como instruir o laudo com planilhas, mapas, 

plantas, desenhos, fotografias ou outros elementos necessários ao 

esclarecimento do objeto da perícia. Fixo o prazo de 20 (vinte) dias para a 

entrega do laudo, nos termos do artigo 477 do Código de Processo Civil. 

As partes terão ciência da data e do local indicados pelo perito para ter 

início a produção da prova. Intimem-se as partes para comparecerem na 

data e local designado. Aportando o laudo pericial, intimem-se as partes 

para manifestação em 15 (quinze) dias (CPC, art.477, § 1º). Expirado o 

prazo, designe-se audiência no CEJUSC. Encaminhe-se ao perito nomeado 

os quesitos apresentados pelas partes. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 22 de junho de 2018. 

Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003825-11.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEI GOMES DE CAMPOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1003825-11.2018.8.11.0037. 

AUTOR: CLAUDINEI GOMES DE CAMPOS RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Preenchidos os requisitos 

legais (CPC, art.319), recebo a petição inicial para processamento pelo rito 

comum. Defiro os benefícios da Assistência Judiciária, nos termos do 

artigo 98 do Código de Processo Civil. Remetam-se os autos ao Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania para designação de 

audiência de conciliação ou mediação, conforme a hipótese, com 

antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo ser citada a ré com pelo 

menos 20 (vinte) dias de antecedência. Cite-se a parte ré para 

comparecer à audiência designada, com a advertência expressa de que o 

prazo para contestar será contado nos moldes do artigo 335 do Código de 

Processo Civil, bem como que, se não contestar a ação, caso não haja 

composição, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art.344). Nos 

moldes do artigo 334, §4º, I, do Código de Processo Civil, a audiência de 

conciliação ou mediação não será realizada se ambas as partes 

manifestarem, expressamente, desinteresse na composição consensual. 

No ato da intimação as partes devem ser advertidas que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado 

com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado (CPC, art.334, 

§8º). As partes devem estar acompanhadas por seus advogados ou 

defensores públicos (CPC, art.334, §9º). Todavia, eventual composição 

será sobremaneira facilitada se, por ocasião da realização da sessão de 

conciliação, já existir nos autos o laudo pericial, motivo pelo qual, em 

analogia à Recomendação Conjunta nº 01, de 15 de dezembro de 2015, do 

Conselho Nacional de Justiça, determino, desde logo, a realização de 

prova pericial médica. Nomeio como perito judicial o Dr. Reinaldo Prestes 

Neto, especialista em ortopedia e traumatologia, CRM 5329/MT, com 

endereço profissional na Rua Alameda Aripuanã, nº 88, Bairro Alphaville, 

Cuiabá-MT. Incumbe às partes, dentro de 15 (quinze) dias contados da 

intimação do despacho de nomeação do perito: I - arguir o impedimento ou 

a suspeição do perito, se for o caso; II - indicar assistente técnico; III - 

apresentar quesitos. Nos moldes da Resolução 232, de 13 de julho de 

2016, fixo o valor dos honorários periciais devidos ao médico em 

R$1.000,00 (um mil reais), em face do grau de especialidade do 
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profissional e a peculiaridade da ausência de aceitação de nomeação dos 

médicos locais. Apresentado o laudo pericial, em sendo o beneficiário da 

justiça gratuita vencedor na demanda, a parte contrária deverá arcar com 

o pagamento integral dos honorários periciais arbitrados, conforme artigo 

2º, §3º, da Resolução 232, de 13 de julho de 2016, do Conselho Nacional 

de Justiça. Para tal finalidade, intime-se a parte contrária para depositar 

em juízo, em 5 (cinco) dias), o valor correspondente aos honorários 

periciais, na forma do artigo 95, §1º, do Código de Processo Civil, valor 

que lhe será restituído caso o beneficiário da Justiça Gratuita seja 

sucumbente, hipótese em que o Juiz determinará a expedição de certidão 

em favor do médico perito, com o valor total dos honorários que lhe são 

devidos, para cobrança junto ao Estado de Mato Grosso. De posse da 

certidão, o profissional perito deverá executar o Estado, por meio da 

justiça, para o recebimento dos honorários fixados pelo magistrado. O 

pagamento dos honorários periciais será efetuado após o término do 

prazo para manifestação das partes sobre o laudo e eventual prestação 

de esclarecimentos, acaso solicitados. O perito nomeado deverá 

formalizar o requerimento de cadastro, devendo constar: a) a sua 

qualificação e o número da inscrição no Conselho Regional de Medicina; b) 

o endereço profissional; c) certidão do CRM/MT atestando não haver 

impedimentos à sua atuação profissional; d) a área de atuação, 

destacando sua especialidade. Constituem-se obrigações fundamentais 

para a percepção da remuneração instituída: I – realizar a perícia com zelo 

e diligência, usando de todos os recursos técnico-profissionais, até 

decisão final, inclusive de instâncias superiores, se for o caso; II – não 

receber do beneficiário qualquer remuneração a título de honorários 

profissionais. O descumprimento das obrigações elencadas importará na 

substituição do perito e na perda do direito à remuneração, com devolução 

de eventual valor recebido, devidamente corrigido, sem prejuízo das 

sanções administrativas, penais e disciplinares. O laudo pericial deverá 

conter: I - a exposição do objeto da perícia; II - a análise técnica ou 

científica realizada pelo perito; III - a indicação do método utilizado, 

esclarecendo-o e demonstrando ser predominantemente aceito pelos 

especialistas da área do conhecimento da qual se originou; IV - resposta 

conclusiva a todos os quesitos apresentados pelo juiz, pelas partes e pelo 

órgão do Ministério Público. No laudo, o perito deve apresentar sua 

fundamentação em linguagem simples e com coerência lógica, indicando 

como alcançou suas conclusões. É vedado ao perito ultrapassar os limites 

de sua designação, bem como emitir opiniões pessoais que excedam o 

exame técnico ou científico do objeto da perícia. Para o desempenho de 

sua função, o perito e os assistentes técnicos podem valer-se de todos 

os meios necessários, ouvindo testemunhas, obtendo informações, 

solicitando documentos que estejam em poder da parte, de terceiros ou em 

repartições públicas, bem como instruir o laudo com planilhas, mapas, 

plantas, desenhos, fotografias ou outros elementos necessários ao 

esclarecimento do objeto da perícia. Fixo o prazo de 20 (vinte) dias para a 

entrega do laudo, nos termos do artigo 477 do Código de Processo Civil. 

As partes terão ciência da data e do local indicados pelo perito para ter 

início a produção da prova. Intimem-se as partes para comparecerem na 

data e local designado. Aportando o laudo pericial, intimem-se as partes 

para manifestação em 15 (quinze) dias (CPC, art.477, § 1º). Expirado o 

prazo, designe-se audiência no CEJUSC. Encaminhe-se ao perito nomeado 

os quesitos apresentados pelas partes. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 22 de junho de 2018. 

Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003826-93.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA BARBOSA ANICESIO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1003826-93.2018.8.11.0037. 

AUTOR: JESSICA BARBOSA ANICESIO RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Preenchidos os requisitos 

legais (CPC, art.319), recebo a petição inicial para processamento pelo rito 

comum. Defiro os benefícios da Assistência Judiciária, nos termos do 

artigo 98 do Código de Processo Civil. Remetam-se os autos ao Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania para designação de 

audiência de conciliação ou mediação, conforme a hipótese, com 

antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo ser citada a ré com pelo 

menos 20 (vinte) dias de antecedência. Cite-se a parte ré para 

comparecer à audiência designada, com a advertência expressa de que o 

prazo para contestar será contado nos moldes do artigo 335 do Código de 

Processo Civil, bem como que, se não contestar a ação, caso não haja 

composição, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art.344). Nos 

moldes do artigo 334, §4º, I, do Código de Processo Civil, a audiência de 

conciliação ou mediação não será realizada se ambas as partes 

manifestarem, expressamente, desinteresse na composição consensual. 

No ato da intimação as partes devem ser advertidas que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado 

com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado (CPC, art.334, 

§8º). As partes devem estar acompanhadas por seus advogados ou 

defensores públicos (CPC, art.334, §9º). Todavia, eventual composição 

será sobremaneira facilitada se, por ocasião da realização da sessão de 

conciliação, já existir nos autos o laudo pericial, motivo pelo qual, em 

analogia à Recomendação Conjunta nº 01, de 15 de dezembro de 2015, do 

Conselho Nacional de Justiça, determino, desde logo, a realização de 

prova pericial médica. Nomeio como perito judicial o Dr. Reinaldo Prestes 

Neto, especialista em ortopedia e traumatologia, CRM 5329/MT, com 

endereço profissional na Rua Alameda Aripuanã, nº 88, Bairro Alphaville, 

Cuiabá-MT. Incumbe às partes, dentro de 15 (quinze) dias contados da 

intimação do despacho de nomeação do perito: I - arguir o impedimento ou 

a suspeição do perito, se for o caso; II - indicar assistente técnico; III - 

apresentar quesitos. Nos moldes da Resolução 232, de 13 de julho de 

2016, fixo o valor dos honorários periciais devidos ao médico em 

R$1.000,00 (um mil reais), em face do grau de especialidade do 

profissional e a peculiaridade da ausência de aceitação de nomeação dos 

médicos locais. Apresentado o laudo pericial, em sendo o beneficiário da 

justiça gratuita vencedor na demanda, a parte contrária deverá arcar com 

o pagamento integral dos honorários periciais arbitrados, conforme artigo 

2º, §3º, da Resolução 232, de 13 de julho de 2016, do Conselho Nacional 

de Justiça. Para tal finalidade, intime-se a parte contrária para depositar 

em juízo, em 5 (cinco) dias), o valor correspondente aos honorários 

periciais, na forma do artigo 95, §1º, do Código de Processo Civil, valor 

que lhe será restituído caso o beneficiário da Justiça Gratuita seja 

sucumbente, hipótese em que o Juiz determinará a expedição de certidão 

em favor do médico perito, com o valor total dos honorários que lhe são 

devidos, para cobrança junto ao Estado de Mato Grosso. De posse da 

certidão, o profissional perito deverá executar o Estado, por meio da 

justiça, para o recebimento dos honorários fixados pelo magistrado. O 

pagamento dos honorários periciais será efetuado após o término do 

prazo para manifestação das partes sobre o laudo e eventual prestação 

de esclarecimentos, acaso solicitados. O perito nomeado deverá 

formalizar o requerimento de cadastro, devendo constar: a) a sua 

qualificação e o número da inscrição no Conselho Regional de Medicina; b) 

o endereço profissional; c) certidão do CRM/MT atestando não haver 

impedimentos à sua atuação profissional; d) a área de atuação, 

destacando sua especialidade. Constituem-se obrigações fundamentais 

para a percepção da remuneração instituída: I – realizar a perícia com zelo 

e diligência, usando de todos os recursos técnico-profissionais, até 

decisão final, inclusive de instâncias superiores, se for o caso; II – não 

receber do beneficiário qualquer remuneração a título de honorários 

profissionais. O descumprimento das obrigações elencadas importará na 

substituição do perito e na perda do direito à remuneração, com devolução 

de eventual valor recebido, devidamente corrigido, sem prejuízo das 

sanções administrativas, penais e disciplinares. O laudo pericial deverá 

conter: I - a exposição do objeto da perícia; II - a análise técnica ou 

científica realizada pelo perito; III - a indicação do método utilizado, 

esclarecendo-o e demonstrando ser predominantemente aceito pelos 

especialistas da área do conhecimento da qual se originou; IV - resposta 

conclusiva a todos os quesitos apresentados pelo juiz, pelas partes e pelo 

órgão do Ministério Público. No laudo, o perito deve apresentar sua 

fundamentação em linguagem simples e com coerência lógica, indicando 

como alcançou suas conclusões. É vedado ao perito ultrapassar os limites 

de sua designação, bem como emitir opiniões pessoais que excedam o 

exame técnico ou científico do objeto da perícia. Para o desempenho de 

sua função, o perito e os assistentes técnicos podem valer-se de todos 
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os meios necessários, ouvindo testemunhas, obtendo informações, 

solicitando documentos que estejam em poder da parte, de terceiros ou em 

repartições públicas, bem como instruir o laudo com planilhas, mapas, 

plantas, desenhos, fotografias ou outros elementos necessários ao 

esclarecimento do objeto da perícia. Fixo o prazo de 20 (vinte) dias para a 

entrega do laudo, nos termos do artigo 477 do Código de Processo Civil. 

As partes terão ciência da data e do local indicados pelo perito para ter 

início a produção da prova. Intimem-se as partes para comparecerem na 

data e local designado. Aportando o laudo pericial, intimem-se as partes 

para manifestação em 15 (quinze) dias (CPC, art.477, § 1º). Expirado o 

prazo, designe-se audiência no CEJUSC. Encaminhe-se ao perito nomeado 

os quesitos apresentados pelas partes. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 22 de junho de 2018. 

Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003828-63.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS VINICIUS DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1003828-63.2018.8.11.0037. 

AUTOR: CARLOS VINICIUS DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Preenchidos os requisitos legais (CPC, 

art.319), recebo a petição inicial para processamento pelo rito comum. 

Defiro os benefícios da Assistência Judiciária, nos termos do artigo 98 do 

Código de Processo Civil. Remetam-se os autos ao Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania para designação de audiência de 

conciliação ou mediação, conforme a hipótese, com antecedência mínima 

de 30 (trinta) dias, devendo ser citada a ré com pelo menos 20 (vinte) dias 

de antecedência. Cite-se a parte ré para comparecer à audiência 

designada, com a advertência expressa de que o prazo para contestar 

será contado nos moldes do artigo 335 do Código de Processo Civil, bem 

como que, se não contestar a ação, caso não haja composição, será 

considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (CPC, art.344). Nos moldes do artigo 334, 

§4º, I, do Código de Processo Civil, a audiência de conciliação ou 

mediação não será realizada se ambas as partes manifestarem, 

expressamente, desinteresse na composição consensual. No ato da 

intimação as partes devem ser advertidas que o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado 

ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 

dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor da União ou do Estado (CPC, art.334, §8º). As partes 

devem estar acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos 

(CPC, art.334, §9º). Todavia, eventual composição será sobremaneira 

facilitada se, por ocasião da realização da sessão de conciliação, já existir 

nos autos o laudo pericial, motivo pelo qual, em analogia à Recomendação 

Conjunta nº 01, de 15 de dezembro de 2015, do Conselho Nacional de 

Justiça, determino, desde logo, a realização de prova pericial médica. 

Nomeio como perito judicial o Dr. Reinaldo Prestes Neto, especialista em 

ortopedia e traumatologia, CRM 5329/MT, com endereço profissional na 

Rua Alameda Aripuanã, nº 88, Bairro Alphaville, Cuiabá-MT. Incumbe às 

partes, dentro de 15 (quinze) dias contados da intimação do despacho de 

nomeação do perito: I - arguir o impedimento ou a suspeição do perito, se 

for o caso; II - indicar assistente técnico; III - apresentar quesitos. Nos 

moldes da Resolução 232, de 13 de julho de 2016, fixo o valor dos 

honorários periciais devidos ao médico em R$1.000,00 (um mil reais), em 

face do grau de especialidade do profissional e a peculiaridade da 

ausência de aceitação de nomeação dos médicos locais. Apresentado o 

laudo pericial, em sendo o beneficiário da justiça gratuita vencedor na 

demanda, a parte contrária deverá arcar com o pagamento integral dos 

honorários periciais arbitrados, conforme artigo 2º, §3º, da Resolução 

232, de 13 de julho de 2016, do Conselho Nacional de Justiça. Para tal 

finalidade, intime-se a parte contrária para depositar em juízo, em 5 (cinco) 

dias), o valor correspondente aos honorários periciais, na forma do artigo 

95, §1º, do Código de Processo Civil, valor que lhe será restituído caso o 

beneficiário da Justiça Gratuita seja sucumbente, hipótese em que o Juiz 

determinará a expedição de certidão em favor do médico perito, com o 

valor total dos honorários que lhe são devidos, para cobrança junto ao 

Estado de Mato Grosso. De posse da certidão, o profissional perito deverá 

executar o Estado, por meio da justiça, para o recebimento dos honorários 

fixados pelo magistrado. O pagamento dos honorários periciais será 

efetuado após o término do prazo para manifestação das partes sobre o 

laudo e eventual prestação de esclarecimentos, acaso solicitados. O 

perito nomeado deverá formalizar o requerimento de cadastro, devendo 

constar: a) a sua qualificação e o número da inscrição no Conselho 

Regional de Medicina; b) o endereço profissional; c) certidão do CRM/MT 

atestando não haver impedimentos à sua atuação profissional; d) a área 

de atuação, destacando sua especialidade. Constituem-se obrigações 

fundamentais para a percepção da remuneração instituída: I – realizar a 

perícia com zelo e diligência, usando de todos os recursos 

técnico-profissionais, até decisão final, inclusive de instâncias superiores, 

se for o caso; II – não receber do beneficiário qualquer remuneração a 

título de honorários profissionais. O descumprimento das obrigações 

elencadas importará na substituição do perito e na perda do direito à 

remuneração, com devolução de eventual valor recebido, devidamente 

corrigido, sem prejuízo das sanções administrativas, penais e 

disciplinares. O laudo pericial deverá conter: I - a exposição do objeto da 

perícia; II - a análise técnica ou científica realizada pelo perito; III - a 

indicação do método utilizado, esclarecendo-o e demonstrando ser 

predominantemente aceito pelos especialistas da área do conhecimento da 

qual se originou; IV - resposta conclusiva a todos os quesitos 

apresentados pelo juiz, pelas partes e pelo órgão do Ministério Público. No 

laudo, o perito deve apresentar sua fundamentação em linguagem simples 

e com coerência lógica, indicando como alcançou suas conclusões. É 

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

emitir opiniões pessoais que excedam o exame técnico ou científico do 

objeto da perícia. Para o desempenho de sua função, o perito e os 

assistentes técnicos podem valer-se de todos os meios necessários, 

ouvindo testemunhas, obtendo informações, solicitando documentos que 

estejam em poder da parte, de terceiros ou em repartições públicas, bem 

como instruir o laudo com planilhas, mapas, plantas, desenhos, fotografias 

ou outros elementos necessários ao esclarecimento do objeto da perícia. 

Fixo o prazo de 20 (vinte) dias para a entrega do laudo, nos termos do 

artigo 477 do Código de Processo Civil. As partes terão ciência da data e 

do local indicados pelo perito para ter início a produção da prova. 

Intimem-se as partes para comparecerem na data e local designado. 

Aportando o laudo pericial, intimem-se as partes para manifestação em 15 

(quinze) dias (CPC, art.477, § 1º). Expirado o prazo, designe-se audiência 

no CEJUSC. Encaminhe-se ao perito nomeado os quesitos apresentados 

pelas partes. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Primavera do 

Leste (MT), 22 de junho de 2018. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003829-48.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BASILIO ELIZEU QUINTANA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1003829-48.2018.8.11.0037. 

AUTOR: BASILIO ELIZEU QUINTANA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Preenchidos os requisitos legais (CPC, 

art.319), recebo a petição inicial para processamento pelo rito comum. 

Defiro os benefícios da Assistência Judiciária, nos termos do artigo 98 do 

Código de Processo Civil. Remetam-se os autos ao Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania para designação de audiência de 

conciliação ou mediação, conforme a hipótese, com antecedência mínima 

de 30 (trinta) dias, devendo ser citada a ré com pelo menos 20 (vinte) dias 

de antecedência. Cite-se a parte ré para comparecer à audiência 

designada, com a advertência expressa de que o prazo para contestar 

será contado nos moldes do artigo 335 do Código de Processo Civil, bem 

como que, se não contestar a ação, caso não haja composição, será 

considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (CPC, art.344). Nos moldes do artigo 334, 

§4º, I, do Código de Processo Civil, a audiência de conciliação ou 

mediação não será realizada se ambas as partes manifestarem, 

expressamente, desinteresse na composição consensual. No ato da 
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intimação as partes devem ser advertidas que o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado 

ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 

dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor da União ou do Estado (CPC, art.334, §8º). As partes 

devem estar acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos 

(CPC, art.334, §9º). Todavia, eventual composição será sobremaneira 

facilitada se, por ocasião da realização da sessão de conciliação, já existir 

nos autos o laudo pericial, motivo pelo qual, em analogia à Recomendação 

Conjunta nº 01, de 15 de dezembro de 2015, do Conselho Nacional de 

Justiça, determino, desde logo, a realização de prova pericial médica. 

Nomeio como perito judicial o Dr. Reinaldo Prestes Neto, especialista em 

ortopedia e traumatologia, CRM 5329/MT, com endereço profissional na 

Rua Alameda Aripuanã, nº 88, Bairro Alphaville, Cuiabá-MT. Incumbe às 

partes, dentro de 15 (quinze) dias contados da intimação do despacho de 

nomeação do perito: I - arguir o impedimento ou a suspeição do perito, se 

for o caso; II - indicar assistente técnico; III - apresentar quesitos. Nos 

moldes da Resolução 232, de 13 de julho de 2016, fixo o valor dos 

honorários periciais devidos ao médico em R$1.000,00 (um mil reais), em 

face do grau de especialidade do profissional e a peculiaridade da 

ausência de aceitação de nomeação dos médicos locais. Apresentado o 

laudo pericial, em sendo o beneficiário da justiça gratuita vencedor na 

demanda, a parte contrária deverá arcar com o pagamento integral dos 

honorários periciais arbitrados, conforme artigo 2º, §3º, da Resolução 

232, de 13 de julho de 2016, do Conselho Nacional de Justiça. Para tal 

finalidade, intime-se a parte contrária para depositar em juízo, em 5 (cinco) 

dias), o valor correspondente aos honorários periciais, na forma do artigo 

95, §1º, do Código de Processo Civil, valor que lhe será restituído caso o 

beneficiário da Justiça Gratuita seja sucumbente, hipótese em que o Juiz 

determinará a expedição de certidão em favor do médico perito, com o 

valor total dos honorários que lhe são devidos, para cobrança junto ao 

Estado de Mato Grosso. De posse da certidão, o profissional perito deverá 

executar o Estado, por meio da justiça, para o recebimento dos honorários 

fixados pelo magistrado. O pagamento dos honorários periciais será 

efetuado após o término do prazo para manifestação das partes sobre o 

laudo e eventual prestação de esclarecimentos, acaso solicitados. O 

perito nomeado deverá formalizar o requerimento de cadastro, devendo 

constar: a) a sua qualificação e o número da inscrição no Conselho 

Regional de Medicina; b) o endereço profissional; c) certidão do CRM/MT 

atestando não haver impedimentos à sua atuação profissional; d) a área 

de atuação, destacando sua especialidade. Constituem-se obrigações 

fundamentais para a percepção da remuneração instituída: I – realizar a 

perícia com zelo e diligência, usando de todos os recursos 

técnico-profissionais, até decisão final, inclusive de instâncias superiores, 

se for o caso; II – não receber do beneficiário qualquer remuneração a 

título de honorários profissionais. O descumprimento das obrigações 

elencadas importará na substituição do perito e na perda do direito à 

remuneração, com devolução de eventual valor recebido, devidamente 

corrigido, sem prejuízo das sanções administrativas, penais e 

disciplinares. O laudo pericial deverá conter: I - a exposição do objeto da 

perícia; II - a análise técnica ou científica realizada pelo perito; III - a 

indicação do método utilizado, esclarecendo-o e demonstrando ser 

predominantemente aceito pelos especialistas da área do conhecimento da 

qual se originou; IV - resposta conclusiva a todos os quesitos 

apresentados pelo juiz, pelas partes e pelo órgão do Ministério Público. No 

laudo, o perito deve apresentar sua fundamentação em linguagem simples 

e com coerência lógica, indicando como alcançou suas conclusões. É 

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

emitir opiniões pessoais que excedam o exame técnico ou científico do 

objeto da perícia. Para o desempenho de sua função, o perito e os 

assistentes técnicos podem valer-se de todos os meios necessários, 

ouvindo testemunhas, obtendo informações, solicitando documentos que 

estejam em poder da parte, de terceiros ou em repartições públicas, bem 

como instruir o laudo com planilhas, mapas, plantas, desenhos, fotografias 

ou outros elementos necessários ao esclarecimento do objeto da perícia. 

Fixo o prazo de 20 (vinte) dias para a entrega do laudo, nos termos do 

artigo 477 do Código de Processo Civil. As partes terão ciência da data e 

do local indicados pelo perito para ter início a produção da prova. 

Intimem-se as partes para comparecerem na data e local designado. 

Aportando o laudo pericial, intimem-se as partes para manifestação em 15 

(quinze) dias (CPC, art.477, § 1º). Expirado o prazo, designe-se audiência 

no CEJUSC. Encaminhe-se ao perito nomeado os quesitos apresentados 

pelas partes. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Primavera do 

Leste (MT), 22 de junho de 2018. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003831-18.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIEL CASTRO DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1003831-18.2018.8.11.0037. 

AUTOR: FLAVIEL CASTRO DE SOUZA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Preenchidos os requisitos legais (CPC, 

art.319), recebo a petição inicial para processamento pelo rito comum. 

Defiro os benefícios da Assistência Judiciária, nos termos do artigo 98 do 

Código de Processo Civil. Remetam-se os autos ao Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania para designação de audiência de 

conciliação ou mediação, conforme a hipótese, com antecedência mínima 

de 30 (trinta) dias, devendo ser citada a ré com pelo menos 20 (vinte) dias 

de antecedência. Cite-se a parte ré para comparecer à audiência 

designada, com a advertência expressa de que o prazo para contestar 

será contado nos moldes do artigo 335 do Código de Processo Civil, bem 

como que, se não contestar a ação, caso não haja composição, será 

considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (CPC, art.344). Nos moldes do artigo 334, 

§4º, I, do Código de Processo Civil, a audiência de conciliação ou 

mediação não será realizada se ambas as partes manifestarem, 

expressamente, desinteresse na composição consensual. No ato da 

intimação as partes devem ser advertidas que o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado 

ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 

dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor da União ou do Estado (CPC, art.334, §8º). As partes 

devem estar acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos 

(CPC, art.334, §9º). Todavia, eventual composição será sobremaneira 

facilitada se, por ocasião da realização da sessão de conciliação, já existir 

nos autos o laudo pericial, motivo pelo qual, em analogia à Recomendação 

Conjunta nº 01, de 15 de dezembro de 2015, do Conselho Nacional de 

Justiça, determino, desde logo, a realização de prova pericial médica. 

Nomeio como perito judicial o Dr. Reinaldo Prestes Neto, especialista em 

ortopedia e traumatologia, CRM 5329/MT, com endereço profissional na 

Rua Alameda Aripuanã, nº 88, Bairro Alphaville, Cuiabá-MT. Incumbe às 

partes, dentro de 15 (quinze) dias contados da intimação do despacho de 

nomeação do perito: I - arguir o impedimento ou a suspeição do perito, se 

for o caso; II - indicar assistente técnico; III - apresentar quesitos. Nos 

moldes da Resolução 232, de 13 de julho de 2016, fixo o valor dos 

honorários periciais devidos ao médico em R$1.000,00 (um mil reais), em 

face do grau de especialidade do profissional e a peculiaridade da 

ausência de aceitação de nomeação dos médicos locais. Apresentado o 

laudo pericial, em sendo o beneficiário da justiça gratuita vencedor na 

demanda, a parte contrária deverá arcar com o pagamento integral dos 

honorários periciais arbitrados, conforme artigo 2º, §3º, da Resolução 

232, de 13 de julho de 2016, do Conselho Nacional de Justiça. Para tal 

finalidade, intime-se a parte contrária para depositar em juízo, em 5 (cinco) 

dias), o valor correspondente aos honorários periciais, na forma do artigo 

95, §1º, do Código de Processo Civil, valor que lhe será restituído caso o 

beneficiário da Justiça Gratuita seja sucumbente, hipótese em que o Juiz 

determinará a expedição de certidão em favor do médico perito, com o 

valor total dos honorários que lhe são devidos, para cobrança junto ao 

Estado de Mato Grosso. De posse da certidão, o profissional perito deverá 

executar o Estado, por meio da justiça, para o recebimento dos honorários 

fixados pelo magistrado. O pagamento dos honorários periciais será 

efetuado após o término do prazo para manifestação das partes sobre o 

laudo e eventual prestação de esclarecimentos, acaso solicitados. O 

perito nomeado deverá formalizar o requerimento de cadastro, devendo 

constar: a) a sua qualificação e o número da inscrição no Conselho 

Regional de Medicina; b) o endereço profissional; c) certidão do CRM/MT 

atestando não haver impedimentos à sua atuação profissional; d) a área 

de atuação, destacando sua especialidade. Constituem-se obrigações 

fundamentais para a percepção da remuneração instituída: I – realizar a 
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perícia com zelo e diligência, usando de todos os recursos 

técnico-profissionais, até decisão final, inclusive de instâncias superiores, 

se for o caso; II – não receber do beneficiário qualquer remuneração a 

título de honorários profissionais. O descumprimento das obrigações 

elencadas importará na substituição do perito e na perda do direito à 

remuneração, com devolução de eventual valor recebido, devidamente 

corrigido, sem prejuízo das sanções administrativas, penais e 

disciplinares. O laudo pericial deverá conter: I - a exposição do objeto da 

perícia; II - a análise técnica ou científica realizada pelo perito; III - a 

indicação do método utilizado, esclarecendo-o e demonstrando ser 

predominantemente aceito pelos especialistas da área do conhecimento da 

qual se originou; IV - resposta conclusiva a todos os quesitos 

apresentados pelo juiz, pelas partes e pelo órgão do Ministério Público. No 

laudo, o perito deve apresentar sua fundamentação em linguagem simples 

e com coerência lógica, indicando como alcançou suas conclusões. É 

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

emitir opiniões pessoais que excedam o exame técnico ou científico do 

objeto da perícia. Para o desempenho de sua função, o perito e os 

assistentes técnicos podem valer-se de todos os meios necessários, 

ouvindo testemunhas, obtendo informações, solicitando documentos que 

estejam em poder da parte, de terceiros ou em repartições públicas, bem 

como instruir o laudo com planilhas, mapas, plantas, desenhos, fotografias 

ou outros elementos necessários ao esclarecimento do objeto da perícia. 

Fixo o prazo de 20 (vinte) dias para a entrega do laudo, nos termos do 

artigo 477 do Código de Processo Civil. As partes terão ciência da data e 

do local indicados pelo perito para ter início a produção da prova. 

Intimem-se as partes para comparecerem na data e local designado. 

Aportando o laudo pericial, intimem-se as partes para manifestação em 15 

(quinze) dias (CPC, art.477, § 1º). Expirado o prazo, designe-se audiência 

no CEJUSC. Encaminhe-se ao perito nomeado os quesitos apresentados 

pelas partes. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Primavera do 

Leste (MT), 22 de junho de 2018. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003836-40.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ZELIA RIBEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1003836-40.2018.8.11.0037. 

AUTOR: MARIA ZELIA RIBEIRO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Preenchidos os requisitos legais (CPC, 

art.319), recebo a petição inicial para processamento pelo rito comum. 

Defiro os benefícios da Assistência Judiciária, nos termos do artigo 98 do 

Código de Processo Civil. Remetam-se os autos ao Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania para designação de audiência de 

conciliação ou mediação, conforme a hipótese, com antecedência mínima 

de 30 (trinta) dias, devendo ser citada a ré com pelo menos 20 (vinte) dias 

de antecedência. Cite-se a parte ré para comparecer à audiência 

designada, com a advertência expressa de que o prazo para contestar 

será contado nos moldes do artigo 335 do Código de Processo Civil, bem 

como que, se não contestar a ação, caso não haja composição, será 

considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (CPC, art.344). Nos moldes do artigo 334, 

§4º, I, do Código de Processo Civil, a audiência de conciliação ou 

mediação não será realizada se ambas as partes manifestarem, 

expressamente, desinteresse na composição consensual. No ato da 

intimação as partes devem ser advertidas que o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado 

ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 

dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor da União ou do Estado (CPC, art.334, §8º). As partes 

devem estar acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos 

(CPC, art.334, §9º). Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Primavera do Leste (MT), 22 de junho de 2018. Patrícia Cristiane Moreira 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002072-19.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BIAVATTI TRANSPORTES DE DIESEL LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA MARIA TOMADON ROMAGNOLI OAB - MT0009373A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ODAIR JOSE DAUEK WOJCIECHOWSKI (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1002072-19.2018.8.11.0037. EXEQUENTE: BIAVATTI TRANSPORTES DE 

DIESEL LTDA EXECUTADO: ODAIR JOSE DAUEK WOJCIECHOWSKI Vistos 

etc. Cite-se o executado para pagar a dívida no prazo de 3 (três) dias, 

contado da citação (CPC, art.829, caput), cientificando-o de que, 

independentemente de penhora, depósito ou caução, poderá se opor à 

execução por meio de embargos, oferecidos no prazo de 15 (quinze) dias 

(CPC, art.915), bem como que, no prazo para embargos, reconhecendo o 

crédito do exequente e comprovando o depósito de trinta por cento do 

valor em execução, acrescido de custas e de honorários de advogado, 

poderá requerer que lhe seja permitido pagar o restante em até 6 (seis) 

parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de um por 

cento ao mês (CPC, art.916). Fixo os honorários advocatícios em 20% 

(vinte por cento) sobre o valor do débito, devendo o executado ser 

expressamente advertido de que, no caso de integral pagamento no prazo 

de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela 

metade (CPC, art.827, §1º). Do mandado de citação constarão, também, a 

ordem de penhora e a avaliação a serem cumpridas pelo oficial de justiça 

tão logo verificado o não pagamento no prazo assinalado, de tudo 

lavrando-se auto, com intimação do executado. A penhora recairá sobre 

os bens indicados pelo exequente, salvo se outros forem indicados pelo 

executado e aceitos pelo juiz, mediante demonstração de que a constrição 

proposta lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente (CPC, 

art.829, §§1º e 2º). Se o oficial de justiça não encontrar o executado, 

arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução. Nos 

10 (dez) dias seguintes à efetivação do arresto, o oficial de justiça 

procurará o executado 2 (duas) vezes em dias distintos e, havendo 

suspeita de ocultação, realizará a citação com hora certa, certificando 

pormenorizadamente o ocorrido, incumbindo ao exequente requerer a 

citação por edital, uma vez frustradas a pessoal e a com hora certa. 

Aperfeiçoada a citação e transcorrido o prazo de pagamento, o arresto 

converter-se-á em penhora, independentemente de termo. Concluídas as 

diligências, imediata conclusão. Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 25 

de junho de 2018. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1002602-23.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VILSON MIEZERSKI (EMBARGANTE)

PAULO CESAR MIEZERSKI (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX ROECE ONASSIS OAB - MT0017933A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA IARA GRECA SILVEIRA NETTO (EMBARGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1002602-23.2018.8.11.0037. EMBARGANTE: PAULO CESAR MIEZERSKI, 

VILSON MIEZERSKI EMBARGADO: ANA IARA GRECA SILVEIRA NETTO 

Vistos etc. Havendo nos autos elementos que evidenciam a falta dos 

pressupostos legais para a concessão da gratuidade e inexistindo 

justificativa idônea para o recolhimento ao final, intime-se a parte autora 

para comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos, em 10 

(dez) dias, nos moldes do artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil. 

Expirado o prazo, imediata conclusão. Cumpra-se. Primavera do Leste 

(MT), 25 de junho de 2018. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1003070-84.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

AGRICOLA ALVORADA LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GARCEZ TOLEDO PIZZA OAB - MT8675/O (ADVOGADO)

JOHNAN AMARAL TOLEDO OAB - MT0009206A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LAVORO AGROCOMERCIAL LTDA - EPP (RÉU)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102874/7/2018 Página 114 de 859



MARCELO SULIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1003070-84.2018.8.11.0037. 

AUTOR: AGRICOLA ALVORADA LTDA RÉU: MARCELO SULIS, LAVORO 

AGROCOMERCIAL LTDA - EPP Vistos etc. Configurada a hipótese legal de 

consignação em pagamento, na forma do artigo 335, IV, do Código Civil, 

defiro a consignação, com efeito de pagamento, da quantia devida, 

cessando para o devedor, à data do depósito, os juros e os riscos, salvo 

se a demanda for julgada improcedente. O depósito da quantia devida 

deverá ser efetivado no prazo de 5 (cinco) dias. Não realizado o depósito 

no prazo legal, o processo será extinto sem resolução de mérito. Efetuado 

o depósito, citem-se os réus (possíveis titulares do crédito) para provarem 

o seu direito. Alegada a insuficiência do depósito, é lícito ao autor 

completá-lo, em 10 (dez) dias, salvo se corresponder a prestação cujo 

inadimplemento acarrete a rescisão do contrato. Comparecendo mais de 

um, o juiz declarará efetuado o depósito e extinta a obrigação, 

continuando o processo a correr unicamente entre os presuntivos 

credores, observado o procedimento comum. Expirado os prazos legais, 

imediata conclusão. Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 25 de junho de 

2018. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003207-66.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA PANDOLFO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS MIRELY SANTOS PEDROSO OAB - MT20873/O (ADVOGADO)

EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR OAB - MT22367/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICIA DA SILVA FELIX 01933003111 (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1003207-66.2018.8.11.0037. AUTOR: LUCIA PANDOLFO RÉ: PATRICIA DA 

SILVA FELIX 01933003111 Vistos etc. A parte autora é empresária, 

propondo inúmeras ações monitórias no âmbito da Justiça comum, embora 

pudesse ter optado pelo procedimento simplificado e gratuito do Juizado 

Especial, presumindo-se, em princípio, possuir capacidade para pagar as 

despesas do processo sem prejuízo da manutenção da atividade 

empresarial. Destarte, havendo nos autos elementos que evidenciam a 

falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade e 

inexistindo justificativa idônea para o recolhimento ao final, intime-se a 

parte autora para comprovação do preenchimento dos referidos 

pressupostos, em 10 (dez) dias, nos moldes do artigo 99, § 2o, do Código 

de Processo Civil. Expirado o prazo, imediata conclusão. Cumpra-se. 

Primavera do Leste (MT), 26 de junho de 2018. Patrícia Cristiane Moreira 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003225-87.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA PANDOLFO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS MIRELY SANTOS PEDROSO OAB - MT20873/O (ADVOGADO)

EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR OAB - MT22367/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SUZETE VIANA 51414104120 (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1003225-87.2018.8.11.0037. AUTOR: LUCIA PANDOLFO RÉU: SUZETE 

VIANA 51414104120 Vistos etc. A parte autora é empresária, propondo 

inúmeras ações monitórias no âmbito da Justiça comum, embora pudesse 

ter optado pelo procedimento simplificado e gratuito do Juizado Especial, 

presumindo-se, em princípio, possuir capacidade para pagar as despesas 

do processo sem prejuízo da manutenção da atividade empresarial. 

Destarte, havendo nos autos elementos que evidenciam a falta dos 

pressupostos legais para a concessão da gratuidade e inexistindo 

justificativa idônea para o recolhimento ao final, intime-se a parte autora 

para comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos, em 10 

(dez) dias, nos moldes do artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil. 

Expirado o prazo, imediata conclusão. Cumpra-se. Primavera do Leste 

(MT), 26 de junho de 2018. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003231-94.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA PANDOLFO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR OAB - MT22367/O 

(ADVOGADO)

THAIS MIRELY SANTOS PEDROSO OAB - MT20873/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UANDERCI DO NASCIMENTO RODRIGUES (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1003231-94.2018.8.11.0037. AUTOR: LUCIA PANDOLFO RÉU: UANDERCI 

DO NASCIMENTO RODRIGUES Vistos etc. A parte autora é empresária, 

propondo inúmeras ações monitórias no âmbito da Justiça comum, embora 

pudesse ter optado pelo procedimento simplificado e gratuito do Juizado 

Especial, presumindo-se, em princípio, possuir capacidade para pagar as 

despesas do processo sem prejuízo da manutenção da atividade 

empresarial. Destarte, havendo nos autos elementos que evidenciam a 

falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade e 

inexistindo justificativa idônea para o recolhimento ao final, intime-se a 

parte autora para comprovação do preenchimento dos referidos 

pressupostos, em 10 (dez) dias, nos moldes do artigo 99, § 2o, do Código 

de Processo Civil. Expirado o prazo, imediata conclusão. Cumpra-se. 

Primavera do Leste (MT), 26 de junho de 2018. Patrícia Cristiane Moreira 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003232-79.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA PANDOLFO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS MIRELY SANTOS PEDROSO OAB - MT20873/O (ADVOGADO)

EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR OAB - MT22367/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA ANTONIA DE JESUS FERREIRA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1003232-79.2018.8.11.0037. AUTOR: LUCIA PANDOLFO RÉU: MARIA 

ANTONIA DE JESUS FERREIRA Vistos etc. A parte autora é empresária, 

propondo inúmeras ações monitórias no âmbito da Justiça comum, embora 

pudesse ter optado pelo procedimento simplificado e gratuito do Juizado 

Especial, presumindo-se, em princípio, possuir capacidade para pagar as 

despesas do processo sem prejuízo da manutenção da atividade 

empresarial. Destarte, havendo nos autos elementos que evidenciam a 

falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade e 

inexistindo justificativa idônea para o recolhimento ao final, intime-se a 

parte autora para comprovação do preenchimento dos referidos 

pressupostos, em 10 (dez) dias, nos moldes do artigo 99, § 2o, do Código 

de Processo Civil. Expirado o prazo, imediata conclusão. Cumpra-se. 

Primavera do Leste (MT), 26 de junho de 2018. Patrícia Cristiane Moreira 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003214-58.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

PLENA COMERCIAL LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Júlio César de Oliveira OAB - MT0008312S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTANIEL PASCOAL ALVES DA SILVA (RÉU)

E P A DA SILVA & CIA LTDA - ME (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1003214-58.2018.8.11.0037. AUTOR: PLENA COMERCIAL LTDA RÉU: E P 

A DA SILVA & CIA LTDA - ME, ESTANIEL PASCOAL ALVES DA SILVA 

Vistos etc. Certifique-se quanto ao efetivo recolhimento das custas 
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processuais. Em caso negativo, intime-se a parte autora, por intermédio do 

respectivo advogado, para efetuar o recolhimento das custas e despesas 

processuais de ingresso, em 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento 

da distribuição (CPC, art.290). Certificado o recolhimento e preenchidos os 

requisitos legais (CPC, art.319), recebo a petição inicial para 

processamento pelo rito comum. Remetam-se os autos ao Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania para designação de 

audiência de conciliação ou mediação, conforme a hipótese, com 

antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo ser citada a parte ré com 

pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência. Cite-se a parte ré para 

comparecer à audiência designada, com a advertência expressa de que o 

prazo para contestar será contado nos moldes do artigo 335 do Código de 

Processo Civil, bem como que, se não contestar a ação, caso não haja 

composição, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela autora (CPC, art.344). Nos moldes do 

artigo 334, §4º, I, do Código de Processo Civil, a audiência de conciliação 

ou mediação não será realizada se ambas as partes manifestarem, 

expressamente, desinteresse na composição consensual. No ato da 

intimação as partes devem ser advertidas que o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado 

ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 

dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor da União ou do Estado (CPC, art.334, §8º). As partes 

devem estar acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos 

(CPC, art.334, §9º). Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Primavera do Leste (MT), 26 de junho de 2018. Patrícia Cristiane Moreira 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003245-78.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MADE IN MATO BRASIL LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA OGLANA BONONI OAB - SP394594 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARINA MARTIGNAGO 06068975185 (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1003245-78.2018.8.11.0037. AUTOR: MADE IN MATO BRASIL LTDA - ME 

RÉU: MARINA MARTIGNAGO 06068975185 Vistos etc. Intime-se a parte 

autora, por intermédio do respectivo advogado, para comprovar o 

recolhimento das custas e despesas processuais de ingresso, em 15 

(quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição (CPC, art.290). 

Expirado o prazo, imediata conclusão. Cumpra-se. Primavera do Leste 

(MT), 26 de junho de 2018. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002937-76.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

PRIMAVERA DO LESTE INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0013905A (ADVOGADO)

CARLOS CESAR MAMUS OAB - MT0011555A (ADVOGADO)

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0015321A (ADVOGADO)

ANDRE LUIZ BOMFIM OAB - MT0014533A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA FELISMINA DA SILVA QUEIROZ (RÉU)

OTACILIO RIBEIRO DE QUEIROZ (RÉU)

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO REQUERENTE PARA MANIFESTAR-SE 

SOBRE INFORMAÇÕES JUNTADAS NO ID 13240148

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1006278-13.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CLERIS RAVANELLO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA DE CASTRO OAB - MT20442/O (ADVOGADO)

DIOGO LUIS BERTICELLI OAB - MT21675/O (ADVOGADO)

RAFAEL DA ROSA KLEIN OAB - MT21959/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARISTELA CLARO ALLAGE (RÉU)

 

O GESTOR JUDICIÁRIO DA 2ª VARA CIVEL DA COMARCA DE PRIMAVERA 

DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES 

QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, ETC. Em cumprimento a 

determinação retro, designa a audiência de conciliação para o dia 08 de 

agosto de 2018, às 15h30min, na sala de conciliação do Edifício do Fórum 

desta Comarca. Os(as) advogados(as) constituídos(as) ficam cientes de 

que DEVERÃO comunicar as partes para que compareçam na oralidade, 

no dia e hora marcados. As partes ficam advertidas que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado 

com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado (CPC, art.334, 

§8º). As partes devem estar acompanhadas por seus(uas) 

advogados(as) ou defensores públicos. Primavera do Leste-MT, 03 de 

JULHO de 2018. Ésio Martins de Freitas Gestor Judiciário Matrícula 22311

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 128094 Nr: 1030-88.2014.811.0037

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DO MÉDIO LESTE 

DE MATO GROSSO - SICOOB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IHARABRAS S/A INDUSTRIAS QUÍMICAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANE LUZA - OAB:MT 14.059, 

GISELE SORENSEN - OAB:MT 9240, Luana Klimiuk - OAB:MT 18089, 

MAURO PORTES JUNIOR - OAB:MT 10772, PEDRO EMILIO 

BARTOLOMEI - OAB:MT 12306-B, SANDRA ROBERTA MONTANHER 

BRESCOVICI - OAB:7366/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA CARDOSO DE 

ALMEIDA DIAS DA ROCHA - OAB:SP 271.233, GABRIEL FELÍCIO 

GIACOMINI ROCCO - OAB:SP 246.281, GUILHERME MONTEBUGNOLI 

ZILIO - OAB:SP/ 278.167

 Processo nº 1030-88.2014.811.0037 (Código 128094)

Ação de Embargos de Terceiro

Embargante: Cooperativa de Crédito Rural do Médio Leste de Mato Grosso 

- SICOOB

Embargada: Iharabras S/A Indústrias Químicas

 Vistos em correição permanente.

A ação de embargos de terceiro visa a desconstituição da penhora 

incidente, na prática, sobre o bem móvel.

São legitimados passivos da ação de embargos de terceiro as partes do 

processo principal (Ação Cautelar de Arresto nº 4826-24.2013-811.0037 

– Código 122295), quais sejam: Iharabras S.A Indústrias Químicas, na 

qualidade de parte requerente; Paulo Massanore Bando, na qualidade de 

requerido.

Nesse sentido:

Legitimidade passiva nos embargos de terceiro. São réus na ação de 

embargos de terceiro as partes no processo principal (de conhecimento 

ou de execução), bem como aqueles que se beneficiaram ou deram causa 

ao ato de constrição. Dada a natureza desconstitutiva dos embargos de 

terceiro, o litisconsórcio passivo nessa ação é necessário-unitário (CPC, 

116), pois a desconstituição do ato judicial se dará em face de todas as 

partes do processo principal e a decisão deverá ser uniforme e incindível 

para todos os litisconsortes: ou se mantém a constrição ou se libera o bem 

ou direito” (Comentários ao Código de Processo Civil / Nelson Nery Junior. 

Rosa Maria de Andrade Nery – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 

2015. p.1498).

Tratando-se, portanto, de litisconsórcio passivo necessário, intime-se a 

parte embargante para requerer a citação do litisconsorte, em 10 (dez) 

dias, sob pena de extinção processual, nos termos do artigo 115, 

parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Expirado o prazo, imediata conclusão.

Cumpra-se com urgência (CNJ – META 2).

Primavera do Leste (MT), 25 de junho de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102874/7/2018 Página 116 de 859



 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 112634 Nr: 2989-65.2012.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASP SERVIÇOS E TREINAMENTOS PROFISSIONAL 

LTDA - ME, ASP AGENTES AUTÔNOMOS DE INVESTIMENTOS LTDA, 

WAGNER MAURICIO SARI - ESPÓLIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ LEÃO PORTELA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARTELLO JUNIOR - 

OAB:MT 6370, LEONARDO SANTOS DE RESENDE - OAB:MT 6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDRIANGELO SAMUEL 

FONSECA - OAB:MT/6953

 Processo nº 2989-65.2012.811.0037 (Código 112634)

Ação de Exclusão de Sócio

Requerentes: Wagner Maurício Sari e Outros

Requerido: José Leão Portela

Vistos em correição permanente.

Tendo em vista o falecimento do autor Wagner Maurício Sari, suspendo o 

curso processual até a efetiva sucessão (CPC, art.110), nos termos do 

artigo 313, I, do Código de Processo Civil.

Intime-se a parte requerida para manifestar-se sobre a habilitação, em 5 

(cinco) dias.

Expirado o prazo, imediata conclusão.

Cumpra-se com urgência (CNJ – META 2).

Primavera do Leste (MT), 18 de junho de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 112434 Nr: 2780-96.2012.811.0037

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ LEÃO PORTELA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASP SERVIÇOS E TREINAMENTOS 

PROFISSIONAL LTDA - ME, ASP AGENTES AUTÔNOMOS DE 

INVESTIMENTOS LTDA, WAGNER MAURICIO SARI - ESPÓLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDRIANGELO SAMUEL 

FONSECA - OAB:MT/6953

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE FAVERO DA SILVA - 

OAB:14.579/MT, ANTONIO MARTELLO JUNIOR - OAB:MT 6370

 Processo nº 2780-96.2012.811.0037 (Código 112434)

Ação de Dissolução de Sociedade Comercial Contratual

Requerente: José Leão Portela

Requeridos: Wagner Maurício Sari e Outros

Vistos em correição permanente.

Tendo em vista o falecimento do requerido Wagner Maurício Sari, 

suspendo o curso processual até a efetiva sucessão (CPC, art.110), nos 

termos do artigo 313, I, do Código de Processo Civil.

Intime-se a parte autora para manifestar-se sobre a habilitação, em 5 

(cinco) dias.

Expirado o prazo, imediata conclusão.

Cumpra-se com urgência (CNJ – META 2).

Primavera do Leste (MT), 18 de junho de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 113131 Nr: 3564-73.2012.811.0037

 AÇÃO: Prestação de Contas - Exigidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ LEÃO PORTELA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASP SERVIÇOS E TREINAMENTOS 

PROFISSIONAL LTDA - ME, ASP AGENTES AUTÔNOMOS DE 

INVESTIMENTOS LTDA, CLAUDETE JACINTA SARI, WAGNER MAURICIO 

SARI - ESPÓLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDRIANGELO SAMUEL 

FONSECA - OAB:MT/6953

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 3564-73.2012.811.0037 (Código 113131)

Ação de Prestação de Contas

Requerente: José Leão Portela

Requeridos: Wagner Maurício Sari e Outros

Vistos em correição permanente.

Tendo em vista o falecimento do requerido Wagner Maurício Sari, 

suspendo o curso processual até a efetiva sucessão (CPC, art.110), nos 

termos do artigo 313, I, do Código de Processo Civil.

Intime-se a parte autora para manifestar-se sobre a habilitação, em 5 

(cinco) dias.

Expirado o prazo, imediata conclusão.

Cumpra-se com urgência (CNJ – META 2).

Primavera do Leste (MT), 18 de junho de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 188461 Nr: 3149-17.2017.811.0037

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGIONAL TELHAS INDUSTRIA E COMÉRCIO DE 

PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONTUDO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 

EIRELI - PRIMACON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONTUDO MATERIAIS 

PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - PRIMACON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, 

CONTUDO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - PRIMACON 

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONTUDO MATERIAIS PARA 

CONSTRUÇÃO EIRELI - PRIMACON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO DE JESUS FERMINO - 

OAB:106251

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:9237/MT, CRISLAINE VEIGA - OAB:MT 15.425, EMILIA CARLOTA 

GONÇALVES VILELA - OAB:MT 13206, LUIZE CALVI MENEGASSI - 

OAB:MT 13700, MARCELO AMBROSIO CINTRA - OAB:MT 8934, 

PAMELA GHIOTTE MATEUS - OAB:20453/O, PEDRO PAULO PEIXOTO 

DA SILVA JUNIOR - OAB:MT 12.007, RODOLFO COELHO RIBEIRO - 

OAB:MT/16215

 Processo nº 3149-17.2017.811.0037 (Código nº 188461)

Habilitação de Crédito

Requerente: Regional Telhas Indústria e Comércio de Produtos 

Siderúrgicos Ltda.

Requerida: Contudo Materiais para Construção EIRELI – Primacom Materiais 

de Construção

Vistos em correição permanente.

Intime-se a parte autora, por intermédio do respectivo advogado, para 

efetuar o recolhimento das custas e despesas processuais de ingresso, 

em 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição (CPC, 

art.290).

Expirado o prazo, imediata conclusão.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 26 de junho de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 122541 Nr: 5078-27.2013.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP. DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, OUTROS 

PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERINÉIA FERREIRA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HENRIQUE MAGALHÃES 

FERNANDES - OAB:18804/O, DANIELA CABETTE DE ANDRADE - 

OAB:9889-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 5078-27.2013.811.0037 (Código nº 122541)

Ação de Execução por Quantia Certa

Exequente: Cooperativa de Crédito dos Médicos, Outros Profissionais da 

Saúde e Empresários de Mato Grosso Ltda. - UNICRED Mato Grosso
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Executada: Erinéia Ferreira Souza

Vistos em correição permanente.

Penhorem-se os automotores, na forma do artigo 845, §1º, do Código de 

Processo Civil, intimando à executada (CPC, art.841), na forma da lei.

Ato contínuo avaliem-se os veículos penhorados, no prazo de 10 (dez) 

dias, ciente o oficial de justiça de que o ato constará de vistoria e laudo, 

devendo, em qualquer hipótese, especificar: I - os bens, com as suas 

características, e o estado em que se encontram; II - o valor dos bens 

(CPC, art.872).

Apresentado o laudo, intimem-se as partes para manifestação, 

facultando-lhes impugnação fundamentada, em 15 (quinze) dias, sob pena 

de não conhecimento.

Realizadas a penhora e a avaliação, o juiz dará início aos atos de 

expropriação dos bens (CPC, art.875).

A prerrogativa constante do artigo 212, §2º, do Código de Processo Civil 

independe de autorização judicial.

Concluídas as diligências, imediata conclusão.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 26 de junho de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 218 Nr: 521-22.1998.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILSON CARLOS DE MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO ALEXANDRE GUTIERRES - 

OAB:OAB/SP 237.773, DUILIO PIATO JÚNIOR - OAB:MT 3719, 

LEONARDO DORNELLES SALES - OAB:17945-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 521-22.1998.811.0037 (Código 218)

Ação de Execução de Título Extrajudicial

 Exequente: Banco Sistema S/A

Executado: Nilson Carlos de Morais

Vistos etc.

Como já esclarecido pelo Juízo (fls.363), a juntada da certidão de 

casamento do executado Nilson Carlos de Morais não visa a verificação 

do regime matrimonial, mas sim a data do matrimônio em relação à data do 

título translativo da propriedade do imóvel, a fim de aferir se o bem integra 

a meação do executado ou foi adquirido antes do matrimônio.

Portanto, intime-se a parte exequente, pela derradeira vez, para cumprir a 

determinação judicial.

Expirado o prazo, imediata conclusão.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 27 de junho de 2018.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 74026 Nr: 6345-39.2010.811.0037

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MITAKUNÃ AGROPECUÁRIA E PARTICIPAÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALGODOEIRA PRIMAVERA LTDA, VERA 

TRISTÃO DA ROCHA CAMARGO, HELY FELICIANO DE CAMARGO, 

CLAUDIO CESAR DA ROCHA CAMARGO, FÁTIMA LILIAN DA PAZ ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIA ROSSETTO THEODORO - 

OAB:MT 11.675-B, MARCELO ANTÔNIO THEODORO - OAB:MT 

11.672-B, SEBASTIÃO DA SILVA FERREIRA - OAB:11.551/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO LUIZ NIERO - 

OAB:11333/PR, ZAID ARBID - OAB:MT/3339-A

 Certifico que nesta data o advogado do REQUERENTE fica INTIMADO para 

trazer aos autos cópia da matrícula nº 3471 atualizada.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 40477 Nr: 2952-48.2006.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL CLEMENTINO RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIRTES TEREZINHA RIZZOTO, GILMAR LUIZ 

CHIARELLO, ARNO GUNSCH, EVANDRA NATALIE MONTORO GUNSCH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA RAMBO - OAB:MT 

8645, TATIANE FATARELLI RODRIGUES RAMBO - OAB:MT 11.131

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIO CÉSAR MANOEL - 

OAB:MT/17799/O, CESAR APARECIDO AQUINO CABRIOTE - 

OAB:8869/MT, CLAUDIR MIGUEL BERTICELLI - OAB:MT 8239-B, JOÃO 

MANOEL JÚNIOR - OAB:MT 3284-B, NELIANE ANDREA MANOEL - 

OAB:MT 13.907-B, NELSON A. MANOEL JUNIOR - OAB:5454-B, NELSON 

A.MANOEL JUNIOR - OAB:OAB/MT 5454 -B

 Subtotal= R$ 128.374,28IV – Atualização dos valores conforme 

determinação em sentença de fls.408;Valores atualizados até 

01/06/2018Indexador utilizado: INPC (IBGE)Juros MoratóriosDe 01/07/2016 

a 01/06/2018: 1,00% /mês simples01/07/2016R$ 128.374,28 x 

1,046775512R$ 134.379,05Juros moratórios (23,00000000%)R$ 

30 .907,18Subto ta lR$ 165.286,23To ta isVa lo res  co r r ig idosR$ 

134.379,05Juros moratóriosR$ 30.907,18TotalR$ 165.286,23V – 

Atualização dos valores dos honorários advocatícios determinado em fls. 

26 nos autos.;Valores atualizados até 01/06/2018Indexador utilizado: INPC 

(IBGE)determinado em fls. 26.12/07/2006R$ 7.000,00 x 1,952515869R$ 

13.667,61TotalValor corrigidoR$ 13.667,61VI – Valores atualizados dos 

autos;Valores atualizados até 01/06/2018Indexador utilizado: INPC 

(IBGE)Item IV e V, abaixo descrito.Valores do item IV e V; R$ 165.286,23 

R$ 13.667,61TotalValor corrigido R$ 178.953,84Primavera do Leste, 29 de 

junho de 2018.______________________________Idelbrando Silva de 

OliveiraTécnico Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 42471 Nr: 4955-73.2006.811.0037

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Rogério Zasso, JOSÉ LUIZ ZASSO, VILMAR 

MARTIGNAGO, LUIZ VICENTE SARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTENOR SANTOS ALVES JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO ANDRE FRIZÃO - 

OAB:8.340-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUMBERTO AIDAMUS DE 

LAMÔNICA FREIRE - OAB:6000

 Processo nº 4955-73.2006.811.0037 (Código 42471)

Cumprimento de Sentença

Exequentes: Antônio Rogério Zasso e Outros

Executado: Antenor Santos Alves Junior

Vistos em correição permanente.

Intime-se o executado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, 

acrescido de custas, se houver, advertindo-lhe que, não ocorrendo 

pagamento voluntário no prazo legal, o débito será acrescido de multa de 

dez por cento e, também, de honorários de dez por cento (CPC, art.523, 

§1º), bem como que, transcorrido o prazo para pagamento voluntário, 

inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para oferecimento de impugnação, 

independentemente de penhora ou nova intimação (CPC, art.525).

Transcorrido o prazo, sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 

(quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou 

nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação (CPC, 

art.525).

Na forma do artigo 799, VIII, do Código de Processo Civil, incumbe ao 

exequente pleitear, se for o caso, medidas urgentes.

Destarte, havendo prova do direito material, consubstanciada em título 

executivo judicial e existindo indicativos robustos da possível frustração 

da execução (bens imóveis gravados com ônus reais e penhorados em 

razão de outros débitos), defiro o pedido do exequente como tutela 

provisória de urgência (fls.620/623), na forma postulada, nos moldes do 

artigo 799, VIII, e artigo 300, §1º, ambos do Código de Processo Civil.

Por fim, determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial, para 

conferência do cálculo exequendo (fls.599), com subsequente, 

manifestação das partes, em 05 (cinco) dias, sob pena, de anuência 

tácita.

Intime-se. Expeça-se o necessário.

 Concluídas as diligências, imediata conclusão.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 27 de junho de 2018.
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Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 60697 Nr: 549-04.2009.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENAN NIEDERAUER COELHO - ESPOLIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OMERINDO FREITAS COSTA, ODASIR 

CASSOL, CELESTINO TAFAREL, PAULO SILVA BONARTE, ANTONIO 

DULU, DOMINGOS AZZOLINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NASSER RAJAB - 

OAB:111536/SP, PELÓPIDAS BERNARDI - OAB:34.862-RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Destarte, oficie-se ao Cartório de Registro de Imóveis correlato (matrícula 

nº 31.840) para que informe a eventual existência de prenotação de 

registro de cessão de direitos hereditários em favor de qualquer dos 

terceiros (Espólio de Renan Niederauer Coelho e Wilmar Ivo Wuzius, 

casado com Vera Lúcia Wurzius), enviando cópia dos registros dos 

protocolos, acaso existentes, em 5 (cinco) dias.Sobrelevar registrar, por 

oportuno, que em caso de ausência de prenotação de qualquer dos títulos, 

será considerada a data de celebração da cessão do imóvel litigioso.Sem 

prejuízo da diligência, intime-se a parte contrária para manifestar-se 

quanto ao pedido de sucessão processual, em 15 (quinze) dias, sob pena 

de anuência tácita, nos moldes do artigo 109, §1º, do Código de Processo 

Civil. Aportando a resposta do Cartório de Registro de Imóveis, conclusos 

para deliberação acerca do legitimado para a sucessão processual (CPC, 

art.109).Cumpra-se.Primavera do Leste (MT), 21 de fevereiro de 

2018.Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 120882 Nr: 3375-61.2013.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEUZILENE PEREIRA VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER AUGUSTO BUSS - 

OAB:12628 B- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ENY PAULA MARTINUCI 

FERNANDES - OAB:SP. 320.143, FERNANDO LUIZ PEREIRA - 

OAB:147020-SP, MOISÉS BATISTA DE SOUZA - OAB: 149225-SP

 Processo nº 3375-61.2013.811.0037 (Código 120882)

 Ação Revisional

 Requerente: Deuzilene Pereira Vieira

Requerida: BV Financeira S/A

 Vistos em correição permanente.

Como apontado pela ré, em contestação, a petição inicial não preenche, de 

fato, os requisitos normativos, especificamente o disposto no artigo 285-B 

do Código de Processo Civil/73, vigente por ocasião da distribuição da 

ação.

Todavia, não foi oportunizado, à parte autora, o direito à emenda da 

petição inicial, providência indispensável para a extinção processual.

Destarte, intime-se a parte autora para emendar a petição inicial, 

adequando-a ao disposto no artigo 330, §2º, do Código de Processo Civil, 

em 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do processo sem resolução de 

mérito.

Expirado o prazo, imediata conclusão.

Cumpra-se com urgência (CNJ – META 2).

 Primavera do Leste (MT), 25 de junho de 2018.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 129268 Nr: 2103-95.2014.811.0037

 AÇÃO: Impugnação ao Valor da Causa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEUZILENE PEREIRA VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ENY PAULA MARTINUCI 

FERNANDES - OAB:SP. 320.143

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WAGNER AUGUSTO BUSS - 

OAB:12628 B- MT

 Isto posto, JULGO PROCEDENTE a impugnação ao valor da causa 

proposta por BV Financeira S/A – Crédito, Financiamento e Investimento 

em face de Deuzilene Pereira Vieira e corrijo o valor da causa para o valor 

da parte controvertida, a ser apurado em liquidação de sentença, nos 

autos da ação principal.Translade-se cópia desta decisão para os autos 

apensos nº 3375-61.2013.811.0037 (Código 120882).Efetuadas as 

intimações pertinentes e inexistindo pleito recursal, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações pertinentes.Cumpra-se.Primavera do Leste 

(MT), 25 de junho de 2018.Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 104383 Nr: 3355-41.2011.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS VALE DO CERRADO- SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELIPPE & SANTOS LTDA, MAXSOELMA DE 

OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA - OAB:7669-O/MT, DARLEY DA SILVA CAMARGO - OAB:MT 

6.526-B, EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - OAB:10.271/MT, JOÃO OLIVEIRA 

DE LIMA - OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALFREDO DE OLIVEIRA 

WOYDA - OAB:MT/7719-B

 Processo nº 3355-41.2011.811.0037 (Código 104383)

Ação de Execução de Titulo Extrajudicial

Exequente: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Vale 

do Cerrado

Executados: Felippe e Santos Ltda e Outra

Vistos etc.

Trata-se de ação de execução de título extrajudicial proposta por 

Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Vale do Cerrado 

– Sicredi Vale do Cerrado em face de Felippe e Santos Ltda e Maxsoelma 

de Oliveira, ambos qualificados nos autos em epígrafe.

No decorrer do trâmite processual, a parte exequente e a co-executada 

Maxsoelma de Oliveira transigiram, requerendo a extinção processual, nos 

termos do artigo 487, III, ‘b’, do Código de Processo Civil.

Formalizados os autos, vieram para deliberação.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO. DECIDO.

 Traduzindo o procedimento composição sobre direitos passíveis de 

transação, HOMOLOGO O ACORDO formulado entre as partes, com fulcro 

no artigo 200, caput, do Código de Processo Civil.

Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do artigo 487, III, ‘b’, do Código de Processo Civil.

Baixe-se a medida judicial restritiva.

Honorários e custas processuais conforme pactuado.

 Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes.

P.R.I.C.

 Primavera do Leste (MT), 26 de junho de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 125420 Nr: 7989-12.2013.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAQUELINE ELIZABETE DE MOURA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER AUGUSTO BUSS - 

OAB:12628 B- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 7989-12.2013.811.0037 (Código nº 125420)

Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição de Valores Com Danos 

Morais

Requerente: Jaqueline Elizabete de Moura Santos
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Requerida: Ympactus Comercial Ltda.

 Vistos em correição permanente.

Em razão da decretação judicial de dissolução da empresa Ympactus 

Comercial S/A, intime-se a parte autora para integralizar o litisconsórcio 

passivo necessário, mediante requerimento de citação dos sócios, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção processual, nos moldes 

do artigo 115, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Expirado o prazo, imediata conclusão.

 Cumpra-se.

 Primavera do Leste (MT), 26 de junho de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 164288 Nr: 2349-23.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIANA E CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PATRICIO TRANSPORTES LTDA-EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAÍNA MARIA TOMADON 

ROMAGNOLI - OAB:MT 9373, LUCIANA SOUTO ONÓRIO LAZZARI - 

OAB:MT 9.381

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANIBAL FRANCISCO 

CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - OAB:21.051/B

 Processo nº 2349-23.2016.811.0037 (Código nº 164288)

Ação de Execução de Título Extrajudicial

Exequente: Viana e Cia Ltda.

Executada: Patrício Transportes Ltda. - EPP

Vistos em correição permanente.

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta por Viana e 

Cia Ltda. em face de Patrício Transportes Ltda. - EPP, qualificados nos 

autos em epígrafe.

A parte exequente noticiou o pagamento do débito, postulando pela 

extinção do feito (fls.80).

 Isto posto, extinto o crédito pelo pagamento, JULGO EXTINTA POR 

SENTENÇA A EXECUÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do 

artigo 924, II, ambos do Código de Processo Civil.

Baixe-se a medida judicial restritiva.

Custas processuais e honorários advocatícios consoante pactuado.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo.

P.R.I.C.

Primavera do Leste (MT), 26 de junho de 2018.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 117207 Nr: 7879-47.2012.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OMÉSIO ARRUDA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO 

DE OLIVEIRA MATOS - OAB:MT 16.864 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 7879-47.2012.811.0037 (Código 117207)

Cumprimento de Sentença

Exequente: Omni S/A – Crédito Financiamento e Investimento

Executado: Omésio Arruda da Silva

 Vistos etc.

Defiro o requerimento formulado pela parte autora (fls.83) e suspendo o 

curso processual por 60 (sessenta) dias para tentativa de composição.

Expirado o prazo, intime-se a parte autora para informar sobre a eventual 

ultimação do acordo, em 10 (dez) dias.

Em seguida, imediata conclusão.

 Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 25 de junho de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 123453 Nr: 6009-30.2013.811.0037

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DE PRIMAVERA DO 

LESTE "PRIMACREDI"

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO DARCI FERRARI, GEOVANI ALVES 

FERRARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA - OAB:7669-O/MT, DARLEY DA SILVA CAMARGO - OAB:MT 

6.526-B, EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - OAB:10.271/MT, JOÃO OLIVEIRA 

DE LIMA - OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CINTRA FARIAS - 

OAB:MT 11002-B

 Fixo a verba honorária em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, 

em face do julgamento antecipado do mérito, fato que abreviou o labor 

profissional, nos moldes do artigo 85, §2º, do Código de Processo 

Civil.Vencido parcialmente o beneficiário, as obrigações decorrentes de 

sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e 

somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes 

ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar 

que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou 

a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais 

obrigações do beneficiário, nos moldes do artigo 98, §3º, do Código de 

Processo Civil.Transitada em julgado, inexistindo pagamento e havendo 

requerimento expresso do credor, intime-se o executado para pagar o 

débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver, 

advertindo-lhe que, não ocorrendo pagamento voluntário no prazo legal, o 

débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários 

de dez por cento (CPC, art.523, §1º), bem como que, transcorrido o prazo 

para pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para 

oferecimento de impugnação, independentemente de penhora ou nova 

intimação (CPC, art.525).Não efetuado tempestivamente o pagamento 

voluntário, expeça-se, desde logo, mandado de penhora e avaliação, 

seguindo-se os atos de expropr iação (CPC, art .523, 

§3º).Cumpra-se.Primavera do Leste (MT), 26 de junho de 2018.Patrícia 

Cristiane Moreira Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 113247 Nr: 3604-55.2012.811.0037

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GBRANN TRANSPORTES LTDA, JEAN 

CARLOS LARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:MT 13.994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DORIVAL ROSSATO JUNIOR - 

OAB:10933-A/MT

 Destarte, determino a intimação da instituição financeira embargada para 

apresentar o contrato global de relacionamento comercial e financeiro – 

giro fácil/conta empresarial para pessoa jurídica, registrado no 1º Registro 

de Títulos e Documentos de Curitiba/PR, microfilme nº 982447, em 15 

(quinze) dias, a fim de viabilizar o regular prosseguimento da ação, 

mediante o julgamento dos embargos à ação monitória.Expirado o prazo, 

imediata conclusão.Cumpra-se com urgência (CNJ – META 2).Primavera do 

Leste (MT), 26 de junho de 2018.Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 64646 Nr: 4493-14.2009.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUDIMAR ZELENSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DILNETE APARECIDA MOREIRA TOBIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO GONÇALVES - 

OAB:7831/MT, PAULO DE MORAIS ALMEIDA JR. - OAB:8.680-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRIO CREMA - OAB:MT 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102874/7/2018 Página 120 de 859



3873

 Processo nº 4493-14.2009.811.0037 (Código 64646)

Ação de Execução

Exequente: Rudimar Zelenski

Executada: Dilnete Aparecida Moreira Tobias

Vistos em correição permanente.

Datando a última avaliação de mais de sete anos, avalie-se novamente os 

demais imóveis (fls.39/40), no prazo de 10 (dez) dias, ciente o oficial de 

justiça de que o ato constará de vistoria e laudo, devendo, em qualquer 

hipótese, especificar: I - os bens, com as suas características, e o estado 

em que se encontram; II - o valor dos bens (CPC, art.872).

Apresentado o laudo, intimem-se as partes para manifestação, 

facultando-lhes impugnação fundamentada, em 15 (quinze) dias, sob pena 

de não conhecimento.

Realizadas a penhora e a avaliação, o juiz dará início aos atos de 

expropriação dos bens (CPC, art.875).

Cumpra-se.

 Primavera do Leste (MT), 26 de junho de 2018.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 65931 Nr: 5729-98.2009.811.0037

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DILNETE APARECIDA MOREIRA TOBIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUDIMAR KELENSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRIO CREMA - OAB:MT 3873

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO GONÇALVES - 

OAB:7831/MT

 DA EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDOA parte embargada 

assumiu a obrigação, na cláusula oitava do instrumento contratual, de 

providenciar toda a documentação necessária para transferência 

definitiva do bem, assim como a embargante também deveria 

providenciá-la.Sob tal aspecto, a obrigação é bilateral, devendo a parte 

embargante comprovar a aprovação de seu cadastro junto a instituição 

financeira financiadora, prova não produzida nos autos.Ademais, o trator 

foi efetivamente entregue à embargante, a qual vem usufruindo do bem 

móvel sem a correspondente contraprestação pecuniária.Não se pode 

admitir, por tais fundamentos, a legitimidade da arguição do contrato não 

cumprido para extinção da ação de execução.DISPOSITIVO Isto posto, 

REJEITO OS EMBARGOS À EXECUÇÃO e delibero pelo regular 

prosseguimento da ação executiva.Condeno a parte embargante ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Fixo a 

verba honorária em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, em face 

do julgamento antecipado do mérito, fato que abreviou o labor profissional, 

nos moldes do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.Traslade-se 

cópia da presente sentença para os autos da ação de execução 

correlata.Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações pertinentes.P.R.I.C.Primavera do Leste (MT), 26 de junho de 

2018.Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003654-54.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JONYES MAYCON MACHADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GENIQUESLE SOARES SAMPAIO OAB - MT0019965A (ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007- CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

manifestar sobre os documentos do ID 13958022 ao ID 13969037, no 

prazo legal.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 74979 Nr: 7297-18.2010.811.0037

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALMIR DE SOUZA, MARIA SARMENTO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO JOHN DEERE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL BOQUE DA SILVA - 

OAB:MT/13386

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE LUÍS ZANON - OAB:RS 

14.705

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA 

para manifestar sobre os documentos de fls. 245/247, no prazo legal, 

requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 55378 Nr: 3016-87.2008.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SPRAYTEC FERTILIZANTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPAÇO COMÉRCIO DE PRODUTOS 

AGRÍCOLAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO GUILHERME KRELING 

VANZELLA - OAB:36525/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

impugnar a Contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 19843 Nr: 6804-80.2006.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ GIL FAGUNDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR MACHADO DA SILVEIRA PINTO, ZAIR 

FUMAGALLI DA SILVEIRA PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERTOLINA ALVES DE LIMA - 

OAB:11165/MT, CID DE HOLLEBEN - OAB:2.951/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO ALVES DA SILVA 

JÚNIOR - OAB:MT 7662

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte executada 

para efetuar o pagamento dos valores restantes, conforme determinada 

na decisão de fls. 493, no prazo de 15(quinze) dias, requerendo o que 

entender de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 49351 Nr: 3383-24.2002.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ GIL FAGUNDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR MACHADO DA SILVEIRA PINTO, ZAIR 

FUMAGALLI DA SILVEIRA PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERTOLINA ALVES DE LIMA - 

OAB:11165/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO ALVES DA SILVA 

JÚNIOR - OAB:MT 7662

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte executada 

para manifestar sobre a petição de fls. 371, no prazo de 05(cinco) dias, 

requerendo o que entender de direito. Registre-se que todos os valores 

que se encontravam depositados nestes autos foram transferidos para os 

autos em apenso, código 19843.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 138766 Nr: 9539-08.2014.811.0037

 AÇÃO: Protesto->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Antonio Maróstica
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOALESTE - COOPERATIVA AGRICOLA DOS 

PRODUTORES RURAIS DA REGIÃO SUL DO MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO GUILHERME ARRAIS - 

OAB:282826, JOSÉ GUILHERME JÚNIOR - OAB:MT-2615, MARCIA M. 

VIDAL - OAB:MT/ 11.597, ROGERIO RODRIGUES GUILHERME - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA VERDÉRIO DA 

SILVA - OAB:MT 20.762, JOÃO PEDRO DE ARRUDA SOARES - 

OAB:MT/20602/A, MARCELO PILOTO MACIEL - OAB:8222-B-MT

 Impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar o apelado 

(Requerente) para apresentar suas contrarrazões, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 104875 Nr: 3861-17.2011.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELTON LARRI RIVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO DARCI FERRARI, DEJANIRA ALVES 

LIMA FERRARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO WILSON MARTINS - 

OAB:MT 5.858-A, TALITA BORGES REIS - OAB:19942/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CINTRA FARIAS - 

OAB:MT 11002-B

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

comprovar o pagamento da guia de certidão de registro de penhora, bem 

com retirá-la no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 63181 Nr: 2856-28.2009.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GABRIEL REUTOW

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F. LUIZ DO NASCIMENTO JUNIOR - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRIO CREMA - OAB:MT 3873

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte AUTORA para, no prazo de 

05(cinco) dias, dar andamento ao feito, requerendo o que entender de 

direito, sob pena de extinção e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 43443 Nr: 5915-29.2006.811.0037

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RADCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFLDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARY ANEO TEDESCO - 

OAB:23849/RS, DANIELLE I. S. CAVALLARI REZENDE - OAB:MT/6.057

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos, com a finalidade de intimar a parte autora, para 

requerer o que de entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 147947 Nr: 3449-47.2015.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOICYLENE RUFINA SILVA GUIMARÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRAIAS TUR HOSPEDAGEM E TURISMO LTDA 

- ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOICYLENE RUFINA SILVA 

GUIMARÃES - OAB:MT 15.873/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO CUNHA DE 

OLIVEIRA - OAB:44550, MARIA APARECIDA MACHADO DA SILVA - 

OAB:OAB/RS 64.783

 (...)Forte nesses fundamentos, o Estado-Juiz julga parcialmente 

procedente a pretensão contida na inicial, com resolução do mérito, nos 

termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil para declarar 

rescindido o contrato de prestação de serviços turísticos firmado entre as 

partes, por violação ao dever de ampla, clara e precisa informação ao 

consumidor sobre as c láusulas,  condições e termos 

pactuados.Indefere-se o pedido de condenação em danos materiais e 

morais. Ante a sucumbência recíproca, as custas judiciais e a taxa 

judiciária serão rateadas igualmente entre as partes, bem como 

condenam-se as partes em honorários advocatícios, no montante de 10% 

(dez por cento), para cada parte, sobre valor atualizado da causa (art. 85, 

caput e § 14, e art. 86, do CPC).Com o transito em julgado da sentença, 

certifique-se e arquive-se.Publicada e registrada a presente sentença pelo 

Sistema Apolo. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 12839 Nr: 1443-92.2000.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FMC do Brasil Indústria e Comércio Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTENOR SANTOS ALVES JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAQUIM MANHÃES MOREIRA - 

OAB:52.677/OAB/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA 

para dar andamento ao feito, no prazo de 05(cinco) dias, requerendo o 

que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 12751 Nr: 1383-22.2000.811.0037

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FMC do Brasil Indústria e Comércio Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTENOR SANTOS ALVES JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Luís Ubeda Bonilha - 

OAB:140.646, ANTÔNIO FRANCISCO VIEIRA DA SILVA - OAB:5685/MT, 

José Mário Silva D' Agelo Braz - OAB:, NILSON BALBINO VILELA 

JÚNIOR - OAB:5982/MT, Orlando Ribeiro Ferraz - OAB:99524, Regina 

Helena Abbud - OAB:174364, Ricardo Malachias Ciconelo - 

OAB:OAB/SP 130.857, Sandra Regina Miranda Santos - OAB:146105, 

WILLIAN MARCONDES SANTANA - OAB:SP-129.573

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUMBERTO AIDAMUS DE 

LAMÔNICA FREIRE - OAB:6000/MT, SEBASTIÃO CARLOS ARAÚJO 

PRADO - OAB:OAB/MT 10001

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte AUTORA para, no prazo de 

05(cinco) dias, dar andamento ao feito, requerendo o que entender de 

direito, sob pena de extinção e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 172954 Nr: 6782-70.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINAGRO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILSON LUIZ DOS SANTOS CASTRO, ELI 

SANDRA FREITAS BACCI CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAUTO DO NASCIMENTO 

KANEYUKI - OAB:198905/SP, JOSE ERCÍLIO DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/SP 27.141

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA 

para dar andamento ao feito, no prazo de 05(cinco) dias, requerendo o 

que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 178163 Nr: 9671-94.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IGUAÇU MÁQUINAS AGRICOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECI GARCIA FEIJÓ, CLAUDIR SONEMANN 

FEIJÓ, CLEUSA TEREZINHA ZATTI
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS RICARDO GUILHEN 

MELO - OAB:MT 4856

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA 

para dar andamento ao feito, no prazo de 05(cinco) dias, requerendo o 

que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 41011 Nr: 3428-86.2006.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIPICAM AGRO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROCERRADO PRODUTOS 

AGROPECUÁRIOS LTDA, FRANCISCO FLAVIO TERRA NETO, MARCOS 

ORTEGA TERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAUTO DO NASCIMENTO 

KANEYUKI - OAB:198905/SP, JOSÉ ERCÍLIO DE OLIVEIRA - OAB:OAB 

MT 9.977A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS HENRIQUE LUDMAN - 

OAB:125916/SP, FLAVIO MÜLLER - OAB:5841-B, RODRIGO NOGARA 

DE CASTILHO - OAB:8250-B/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA 

para dar andamento ao feito, no prazo de 05(cinco) dias, requerendo o 

que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 102301 Nr: 1704-71.2011.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVANDRO RENATO DUTRA ELEGDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO AGNOLON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER AUGUSTO BUSS - 

OAB:12628 B- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS RENATO HERINGER - 

OAB:MT 5280-A

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA 

para dar andamento ao feito, no prazo de 05(cinco) dias, requerendo o 

que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 177103 Nr: 9081-20.2016.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTIAN WILLY BRAUN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA KRISTOSCHEK MAYER 

- OAB:13170/MT, ELIZANGELA BROCH DE CAMPOS - OAB:13058/MT, 

ENIO ZANATTA - OAB:MT 13.318, Fernanda Kristoschek Mayer - 

OAB:OAB-MT 21.758

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA 

para dar andamento ao feito, no prazo de 05(cinco) dias, requerendo o 

que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 192495 Nr: 5019-97.2017.811.0037

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TARSO ANDREI GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO CNH CAPITAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAR DE JESUS RODRIGUES - 

OAB:10438/MT, TAINARA RAVANELLO CARBONIERI - OAB:OAB-MT 

15.651

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESIO OLIVEIRA DE SOUZA 

FILHO - OAB:MT 15.687-A, EVARISTO ARAGÃO DOS SANTOS - 

OAB:24.498/PR

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA 

para dar andamento ao feito, no prazo de 05(cinco) dias, requerendo o 

que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 119838 Nr: 2286-03.2013.811.0037

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. BARROS PRADO E CIA LTDA - ME, JOSÉ 

MANUEL DE ALBUQUERQUE E CIA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA - OAB:7669-O/MT, DARLEY DA SILVA CAMARGO - OAB:MT 

6.526-B, EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - OAB:10.271/MT, JOÃO OLIVEIRA 

DE LIMA - OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO EMÍLIO MONTEIRO DE 

MAGALHÃES - OAB:MT/988

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA 

para dar andamento ao feito, no prazo de 05(cinco) dias, requerendo o 

que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 146228 Nr: 2634-50.2015.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DELFINA NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIVO S/A, ACE SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KEIT DIOGO GOMES - OAB:MT 

14.028, ROGERIO DE BARROS CURADO - OAB:MT 10.944, SANDRA 

MARA ALVES ARANA FRANZÃO - OAB:MT 18.597

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Eduardo Gonçalves 

de Rueda - OAB:16983 PE, DANIEL FRANÇA SILVA - OAB:OAB/DF 

24.214, Maria Emilia de Rueda - OAB:23.748 PE, RENATO TADEU 

RONDINA MANDALITI - OAB:SP/115762, USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:MT 3150-A

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA 

para dar andamento ao feito, no prazo de 05(cinco) dias, requerendo o 

que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 135390 Nr: 7089-92.2014.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COSME DAMIÃO DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCEU ROGGIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO CINTRA FARIAS - 

OAB:MT 11002-B, TIAGO ALVES DA SILVA - OAB:MT 18.241-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA 

para retirar, nesta secretaria, certidão para fins de registro de penhora, 

devendo a parte comparecer com as guias devidamente pagas, no prazo 

de 05(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 37878 Nr: 471-15.2006.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRONTEIRA COM. DE CEREAIS E REPRES. DE PROD. 

AGROP. LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELIO RIBEIRO DE MORAES - ESPÓLIO, 
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ANGELA PIERGENTILE DE MORAES - ESPÓLIO, POLIANA PIERGENTILE DE 

MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILEI SCHUSTER - 

OAB:7721-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte AUTORA para, no prazo de 

05(cinco) dias, dar andamento ao feito, requerendo o que entender de 

direito, sob pena de extinção e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 6239 Nr: 64-87.1998.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ETERMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES 

LTDA, AILTON NOGUEIRA DA SILVA, MILSON ANTONIO FUZETI, ADRIANA 

AIRES DE MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA CORSINO 

GONÇALVES - OAB:6.866, CRISTIANA VASCONCELOS BORGES 

MARTINS - OAB:OAB/MT 13.994-A, EDMUNDO MARCELO CARDOSO - 

OAB:3.449-MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA COSTA - OAB:OAB/MT 

8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS CARLOS CONEJO - 

OAB:13.056 MT, Martim Afonso Xavier da Silveira Júnior - 

OAB:5095-A MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte AUTORA para, no prazo de 

05(cinco) dias, dar andamento ao feito, requerendo o que entender de 

direito, sob pena de extinção e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 109907 Nr: 221-69.2012.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LABORATÓRIOS PZFIZER LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROCAMP COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO 

DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELZA MEGUMI IIDA - OAB:95.740, 

PAULO CELSO EICHHORN - OAB:160412 SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SANDRA ROBERTA 

MONTANHER BRESCOVICI - OAB:7366/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte AUTORA para, no prazo de 

05(cinco) dias, dar andamento ao feito, requerendo o que entender de 

direito, sob pena de extinção e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 72002 Nr: 4317-98.2010.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILTON MARTINELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEMERCIO LUIZ GUENO - 

OAB:11482-B/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte AUTORA para, no prazo de 

05(cinco) dias, dar andamento ao feito, requerendo o que entender de 

direito, sob pena de extinção e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 42209 Nr: 4613-62.2006.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL CRISTO REI III

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONEXPRESS COMERCIAL DE TUBOS E 

CONEXÕES LTDA - EPP, FLÁVIA CRISTINA DE CAMPOS NETTO 

SANEAMENTOS ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA VIEIRA PINZON - 

OAB:MT/11479, MARCELO GONÇALVES - OAB:7831/MT, PAULO DE 

MORAIS ALMEIDA JR - OAB:8680-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCYS LOIDE LACERDA DA 

SILVA - OAB:11853

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte AUTORA para, no prazo de 

05(cinco) dias, dar andamento ao feito, requerendo o que entender de 

direito, sob pena de extinção e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 175045 Nr: 8007-28.2016.811.0037

 AÇÃO: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RECOL REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. G. DE CARVALHO E CARVALHO LTDA, 

JOÃO MORENO LAPORTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO PAULO ZAMBRIM 

MENDONÇA - OAB:6576, EVANDRO CORBELINO BIANCARDINI - 

OAB:MT/7341-A, JOSÉ AVELINO DE NOVAES JÚNIOR - OAB:MT/11.180

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte AUTORA para, no prazo de 

05(cinco) dias, dar andamento ao feito, requerendo o que entender de 

direito, sob pena de extinção e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 110951 Nr: 1298-16.2012.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEIDIVA PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FINASA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER AUGUSTO BUSS - 

OAB:12628 B- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AOTORY DA SILVA SOUZA - 

OAB:7785/MS, EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE DOS SANTOS - OAB:MT 

13431-A

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte AUTORA para, no prazo de 

05(cinco) dias, dar andamento ao feito, requerendo o que entender de 

direito, sob pena de extinção e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 114725 Nr: 5236-19.2012.811.0037

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BB LEASING S/A - ARRENDAMENTO MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELOY BRAGA ANTON - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA 

para dar andamento ao feito, no prazo de 05(cinco) dias, requerendo o 

que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 172839 Nr: 6734-14.2016.811.0037

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA LUCIA MELQUIADES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO SOUZA PAULINO - 
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OAB:MT/16689/O, FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ - 

OAB:MT/22.131/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte AUTORA para, no prazo de 

05(cinco) dias, dar andamento ao feito, requerendo o que entender de 

direito, sob pena de extinção e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 72412 Nr: 4727-59.2010.811.0037

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NICSON REGER GOMES BORDÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELLINATI GARCIA 

LOPES - OAB:MT 11877-A, MILKEN JACQUELINE CENERINI JACOMINI - 

OAB:14708-A/MT, PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR - OAB:18678/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte AUTORA para, no prazo de 

05(cinco) dias, dar andamento ao feito, requerendo o que entender de 

direito, sob pena de extinção e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 43653 Nr: 6178-61.2006.811.0037

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAFRA LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MORAIS TRANSPORTES E COMÉRCIO DE 

COMBUSTÍVEL ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DALLAMICO - 

OAB:MT. 9.705-A, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:9708-A/MT, 

RUBIANI FREIRE ALVES - OAB:8459/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ANTONIO ARMOA - 

OAB:10372

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA 

para retirar, nesta secretaria, certidão para fins de registro de penhora, 

devendo a parte comparecer com as guias devidamente pagas, no prazo 

de 05(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 173118 Nr: 6865-86.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GAPLAN ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO DIOMAR WERNER, RENATA BONI 

CUNHA WERNER, EDI MARCOS WERNER, EDISON BUBA CRUZ, BEATRIZ 

DE ASSIS WERNER, CARLA WERNER, CLARA WERNER GARGANTINI, 

PAULO SERGIO GARGANTINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA RAQUEL BELCULFINE 

SILVEIRA - OAB:SP 160.487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA 

para retirar, nesta secretaria, certidão para fins de registro de penhora, 

devendo a parte comparecer com as guias devidamente pagas, no prazo 

de 05(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 171284 Nr: 5841-23.2016.811.0037

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMÍLIO DIVINO RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FINASA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOICYLENE RUFINA SILVA 

GUIMARÃES - OAB:MT 15.873/B, OTAVIO ANTONIO FREIRE NETO - 

OAB:MT 14073

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON - OAB:MT 

11340-A, SUE ELLEN BALDAIA SAMPAIO - OAB:MT/ 11366

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA 

para dar andamento ao feito, no prazo de 05(cinco) dias, requerendo o 

que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 57808 Nr: 5400-23.2008.811.0037

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDEMIRO GUENO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DU PONT DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO RANDAZZO NETO - 

OAB:MT/3504-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JONAS COELHO DA SILVA - 

OAB:5706/MT, PEDRO EVANGELISTA DE AVILA - OAB:1823-B MT, 

RUBIANE KELI MASSONI - OAB:MT 12.419

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA 

para tomar as providências necessárias junto ao juízo deprecado, 

conforme solicitado às fls. 537.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 19862 Nr: 1603-49.2002.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUNICE ROSA DOS SANTOS, ADEMAR JOSE DOS 

SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS CARLOS VAGNER, CANDICE CLÁUDIA 

BLASZCZAK, TOKIO MARINE SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AVELINE GAIL CALIXTO - 

OAB:13476/MT, JOÃO MANOEL JÚNIOR - OAB:MT 3284-B, NELSON 

APARECIDO MANOEL JUNIOR - OAB:MT 5454-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BIANCA SANFELICE - 

OAB:19998-B-MT, DALTON VINICIUS DOS SANTOS - OAB:6.923-B-MT, 

GUSTAVO GODOI RASSIA - OAB:OAB/MT 110.489, Marcos Afonso 

Borges - OAB:1129, PAULO GUSTAVO FERRET DOS SANTOS - 

OAB:OAB/RS 61.927

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007- CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

manifestar sobre o documento de p. 1263/1264, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 147816 Nr: 10681-47.2014.811.0037

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

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINAS TRUCK ASSOCIAÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSIMAR ALVES DE SOUSA, JAS 

TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiano Gonçalves E Bessa - 

OAB:OAB/MG 130220, Renner Silva Fonseca - OAB:OAB/MG 97.515

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALFREDO DE OLIVEIRA 

WOYDA - OAB:MT/7719-B

 (...)Forte nesses fundamentos, o Estado-Juiz rejeita a exceção de 

incompetência, mantendo-se a causa para processamento neste foro.Sem 

custas, taxas judiciarias e honorários, pois se trata de incidente 

processual.Nesse sentido, cita-se jurisprudência:"(...) Descabe, na 

exceção de incompetência, condenar a parte vencida ao pagamento de 

honorários advocatícios ao advogado da parte contrária, tendo em vista 

que se trata de mero incidente processual. Inteligência do disposto no 

parágrafo 1.º do art. 20 do CPC. Precedentes da corte. Agravo de 

instrumento provido. (TJRS; AI 0386910-25.2015.8.21.7000; 

Não-Me-Toque; Décima Nona Câmara Cível; Rel. Des. Voltaire de Lima 
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Moraes; Julg. 25/02/2016; DJERS 07/03/2016).Transitada em julgado a 

sentença, certifique-se. Após, arquive-se com baixa dos autos na 

distribuição, com as anotações de estilo e as cautelas de 

praxe.Translade-se cópia aos autos do processo principal cód.: 

123146.Publicada e registrada a presente sentença pelo Sistema Apolo. 

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 123146 Nr: 5680-18.2013.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSIMAR ALVES DE SOUSA, JAS TRANSPORTES 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MINAS TRUCK ASSOCIAÇÃO DE VEÍCULOS 

PESADOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALFREDO DE OLIVEIRA WOYDA - 

OAB:MT/7719-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Deferem-se os pedidos de p. 258.

Procedeu-se a consulta ao sistema BACENJUD para bloqueio de ativos 

financeiros em nome do executado, sendo infrutífera, conforme 

documento anexo.

Realizou-se a pesquisa de veículos pelo sistema RENAJUD, a qual restou 

infrutífera, conforme documento anexo.

Intime-se o exequente para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 18515 Nr: 512-21.2002.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COPERSUL COMÉRCIO DE CEREAIS E 

REPRESENTAÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE LUIZ FAGUNDES, JORGE ARTUR 

ROSPIDE ACCYOLI, NEYSON LUIZ DE SOUZA FRANCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO MANOEL JÚNIOR - 

OAB:MT 3284-B, NELSON APARECIDO MANOEL JUNIOR - OAB:MT 

5454-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALFREDO DE OLIVEIRA 

WOYDA - OAB:MT/7719-B, CLAYTON OUVERNEI - OAB:13051, 

EVERTON LUIZ DE OLIVEIRA SILVA - OAB:10212/MT, FLAVIO DE 

PINHO MASIERO - OAB:OAB/MT 13.967

 Forte nesses fundamentos, considerando que o exequente realizou a 

conversão das sacas, conforme cotação (p. 05 e 14), correta a ação de 

execução por quantia certa. Portanto, o Estado-juiz rejeita a exceção de 

pré-executividade, ante a sua improcedência.Não é cabível a condenação 

em honorários advocatícios em exceção de pré-executividade rejeitada, 

conforme precedente jurisprudencial do STJ (AgRg no Agravo Em 

Recurso Especial nº 309.302 – SP - 2013/0064077-2). Cumpra-se na 

íntegra a decisão de p. 244/245.Em seguida, intime-se o exequente para 

dar prosseguimento no feito, no prazo de 15 (quinze) dias.Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 100055 Nr: 7848-95.2010.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILMAR TAGLIARI BORTOLIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO CARLOS PATRICIO, APARECIDO REIS 

BETTI, JOSÉ PATRICIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO PALMA DIAS - 

OAB:3523-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIZANGELA BROCH DE 

CAMPOS - OAB:13058/MT, ENIO ZANATTA - OAB:MT 13.318, RAFAEL 

CARLOTTO CORREA - OAB:14144/MT

 EM CUMPRIMENTO AO PROVIMENTO 41/2012-CGJ, FICA INTIMADO O 

ADVOGADO CLAUDIO PALMA DIAS, PARA DEVOLVER OS PRESENTES 

AUTOS, NO PRAZO DE 3 DIAS, SOB PENA DE PERDER O DIREITO DE 

VISTA FORA DO CARTÓRIO E MULTA CORRESPONDENTE A METADE DO 

SALÁRIO MÍNIMO, CONFORME DETERMINA O ARTIGO 234 §2° DO CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 115108 Nr: 5627-71.2012.811.0037

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ROBERTO PATRÍCIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANIBAL FRANCISCO 

CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - OAB:21.051/B, MÁRIO CREMA - 

OAB:MT 3873

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE LUÍS ZANON - OAB:RS 

14.705, MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - OAB:21.593-A

 Visto,

Trata-se de Ação Cautelar Inominada proposta por José Roberto Patrício 

contra Banco de Laje Landen Brasil s/a, ambos qualificados nos autos.

As partes entabularam acordo extrajudicial requerendo a homologação e 

suspensão do presente feito (p.353/354).

Decorrido o prazo, o requerido apresenta manifestação pugnando pela 

extinção da ação, tendo em vista o cumprimento integral do acordo e 

desiste do prazo recursal, bem como, requer as baixas necessárias 

(p.355).

 É o relatório. Fundamenta e decide-se.

Forte nesses fundamentos, o Estado-juiz HOMOLOGA o acordo firmado 

para que surta seus jurídicos e legais efeitos, cujas cláusulas e condições 

passam a fazer parte integrante desta decisão e julga-se extinto o 

processo, nos termos dos artigos 487, inciso III, “b”, do CPC.

Custas e taxas pagas.

Honorários conforme acordado pelas partes.

Não há restrição a ser baixada por este juízo.

Por fim, como as partes renunciaram ao prazo recursal, então, 

homologa-se, e, com isso, certifique-se nos autos, a Senhora Gestora 

Judiciária o trânsito em julgado, dando-se as devidas comunicações, 

anotações e baixas necessárias, arquive-se o presente feito.

Publicada e registrada a presente sentença pelo Sistema Apolo. Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 120077 Nr: 2542-43.2013.811.0037

 AÇÃO: Execução Provisória em Autos Suplementares->Processo de 

Execução Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILMAR TAGLIARI BORTOLIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO CARLOS PATRICIO, APARECIDO REIS 

BETTI, JOSÉ PATRICIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIANO KLEBER TAQUES 

FIGUEIREDO - OAB:7348/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTINA KRISTOSCHEK 

MAYER - OAB:13170/MT, ELIANE SCHAFER BARCHET - OAB:MT 

14.632, ELIZANGELA BROCH DE CAMPOS - OAB:13058/MT, ENIO 

ZANATTA - OAB:MT 13.318, RAFAEL CARLOTTO CORREA - 

OAB:14144/MT

 EM CUMPRIMENTO AO PROVIMENTO 41/2012-CGJ, FICA INTIMADO O 

ADVOGADO CLAUDIO PALMA DIAS, PARA DEVOLVER OS PRESENTES 

AUTOS, NO PRAZO DE 3 DIAS, SOB PENA DE PERDER O DIREITO DE 

VISTA FORA DO CARTÓRIO E MULTA CORRESPONDENTE A METADE DO 

SALÁRIO MÍNIMO, CONFORME DETERMINA O ARTIGO 234 §2° DO CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 186117 Nr: 2069-18.2017.811.0037

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EGINA MORAES DE QUEIROZ FONTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR TAGLIARI BORTOLIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernanda Kristoschek Mayer - 

OAB:OAB-MT 21.758

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIANO K - OAB:

 EM CUMPRIMENTO AO PROVIMENTO 41/2012-CGJ, FICA INTIMADO O 
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ADVOGADO CLAUDIO PALMA DIAS, PARA DEVOLVER OS PRESENTES 

AUTOS, NO PRAZO DE 3 DIAS, SOB PENA DE PERDER O DIREITO DE 

VISTA FORA DO CARTÓRIO E MULTA CORRESPONDENTE A METADE DO 

SALÁRIO MÍNIMO, CONFORME DETERMINA O ARTIGO 234 §2° DO CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 129722 Nr: 2501-42.2014.811.0037

 AÇÃO: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERTIMIG FERTILIZANTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADALBERTO TIRLONI, CASSIANA CANDIDO 

DA SILVA TIRLONI, AGRÍCOLA CERES TAPURAH LTDA, CARLOS 

ALBERTO COZER, CLAUDINEI CARLOS PESSATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZETE RAMALHO GERINO - 

OAB:MT 5614, MONICA MANOELA DIOZ SENA - OAB:MT/14101

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto,

Trata-se de Medida Cautelar de Arresto proposta por Fertimig Fertilizantes 

contra Adalberto Tirloni e outros, todos qualificados.

Recebida a inicial, deferiu-se o pedido liminar de arresto (p.46/48).

Procedeu-se o arresto da quantidade de soja indicada pelo requerente, 

conforme documentos (p.70/80).

As partes entabularam acordo, ficando determinada a entrega da soja 

arrestada para quitação de parte da dívida (p.54/55).

Homologou-se a transação (p.66).

À p.88 o autor requereu a expedição de ofício ao armazém para 

determinar a comercialização do produto arrestado, sendo o pedido 

indeferido à p.89, uma vez que não constava no acordo tal liberação.

As partes apresentaram retificação da transação, sendo esta homologada 

(p.113), determinando a expedição de ofício aos armazéns para liberação 

da soja depositada.

À p.131/134, a empresa CIL Agropecuária, Loteamentos e Incorporações 

Ltda. informa que a área de terras sobre a qual se deu a lavoura em 

questão foi objeto de ação de rescisão contratual (ID 130741), sendo o 

contrato de compra e venda declarado rescindido, retornado o imóvel à 

propriedade da peticionante.

Dada ciência às partes acerca da referida informação, estas não se 

manifestaram (135/138).

É o relatório. Decide-se.

Verifica-se que não há nos autos informação de descumprimento do 

acordo entabulado pelas partes e homologado à p.66, bem como, que 

intimadas para se manifestar, as partes quedaram-se inertes.

Fortes nesses fundamentos, o Estado-Juiz, julga extinto este feito, com 

resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código 

de Processo Civil.

Custas e taxas judiciárias pagas (p.45).

Honorários como convencionado pelas partes.

Com o trânsito em julgado desta e observadas às formalidades legais, 

arquivem-se os autos.

 Publicada e registrada a presente sentença pelo Sistema Apolo. Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 49138 Nr: 4479-98.2007.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DU PONT DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ALBERTO GOELLNER, ANA MARIA 

GOELLNER, GUSTAVO GOELLNER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMES LEONARDO PARENTE DE 

AVILA - OAB:5367/MT, JONAS COELHO DA SILVA - OAB:5706/MT, 

PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - OAB:7074 MT, PEDRO EVANGELISTA 

DE AVILA - OAB:1823-B MT, SAMIR HAMMOUD - OAB:5265

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA ALEXANDRINA DAS 

NEVES - OAB:21.607 OAB/MT, DANIELE APARECIDA DE OLIVEIRA - 

OAB:22909/O, GUSTAVO FRANCO RIBEIRO - OAB:MT 16970, MIRIAN 

RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO GONÇALVES - OAB:OAB/MT8.798-A, 

SANDRA MARA BASEI - OAB:5066-B/MT

 (...)Determina-se a penhora a termo do imóvel dado em garantia registrado 

sob a matrícula nº 22.886 do CRI desta Comarca.Formalizada a penhora 

por qualquer dos meios legais, dela serão imediatamente intimados os 

executados. A intimação da penhora será feita aos advogados dos 

executados. Se não houver constituído advogado nos autos, os 

executados serão intimados pessoalmente.Nomeiam-se os executados 

como depositários fieis, independentemente de outra formalidade.Conste 

que em relação aos imóveis alienados fiduciariamente e hipotecados, a 

penhora recairá sob os créditos existentes, devendo o exequente 

qualificar eventual cônjuge, credor hipotecário, e coproprietários, 

trazen¬do o endereço e comprovação do recolhimento das despesas para 

intimação.Após a lavratura do termo de penhora, providencie-se a 

intimação, pessoal ou na pessoa do representante(s) legal, de eventual(is) 

cônjuge, de cre¬dor(es) hipotecário(s) e coproprietário(s), e demais 

pessoas previstas no art.799, do Código de Processo Civil.Para 

presunção absoluta de conhecimento por terceiros, deverá ser averbada 

a penhora no registro competente, mediante apresentação de cópia do 

auto ou do termo de penhora.Defere-se o pedido de item C e determina-se 

a intimação dos demais executados para que tomem ciência da presente 

composição e querendo, manifestem-se no prazo de 15 (quinze) 

dias.Translade-se cópia da transação e da presente decisão para os 

processos indicados no item D que tramitam nesta vara. Em relação ao 

pedido de item “I”, este deverá ser formulado nos próprios autos em que 

consta o auto de penhora a ser desentranhado.Após, decorrido o prazo 

para manifestação dos demais executados, proceda-se com as baixas 

necessárias no relatório estatístico da corregedoria, levando o feito ao 

arquivo provisório até o prazo final da suspensão.Decorrido 30 dias da 

data final da suspensão, caso não haja manifestação das partes, 

concluso para sentença.Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 125376 Nr: 7946-75.2013.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DO MÉDIO LESTE 

DE MATO GROSSO - SICOOB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO DONIZETE DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUDSON ROSA DA SILVA - 

OAB:14165/MT, KEIT DIOGO GOMES - OAB:MT 14.028, RAUL ANTUNES 

MACEDO - OAB:MT 15.674

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, que poderá ser 

consultada pelo sitio do TJMT, no prazo legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 36290 Nr: 4286-54.2005.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALTIVIR PIOVEZAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMPÓRIO AGRÍCOLA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMOEL DA SILVA - 

OAB:5621/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EM CUMPRIMENTO AO PROVIMENTO 41/2012-CGJ, FICA INTIMADO O 

ADVOGADO SAMOELSON ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA,, PARA 

DEVOLVER OS PRESENTES AUTOS, NO PRAZO DE 3 DIAS, SOB PENA DE 

PERDER O DIREITO DE VISTA FORA DO CARTÓRIO E MULTA 

CORRESPONDENTE A METADE DO SALÁRIO MÍNIMO, CONFORME 

DETERMINA O ARTIGO 234 §2° DO CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 128464 Nr: 1374-69.2014.811.0037

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAURAMIR DE SOUZA BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANA MARTINS RIBAS, ORCIOLE ALVES 

BARBOSA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AVELINE GAIL CALIXTO - 

OAB:13476/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EM CUMPRIMENTO AO PROVIMENTO 41/2012-CGJ, FICA INTIMADA A 
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ADVOGADA LUCIANA MARTINS RIBAS, PARA DEVOLVER OS 

PRESENTES AUTOS, NO PRAZO DE 3 DIAS, SOB PENA DE PERDER O 

DIREITO DE VISTA FORA DO CARTÓRIO E MULTA CORRESPONDENTE A 

METADE DO SALÁRIO MÍNIMO, CONFORME DETERMINA O ARTIGO 234 

§2° DO CPC

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 17772 Nr: 2624-94.2001.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MULCHING SIX DO BRASIL - IND. E COM. DE 

CORRETIVOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRICOLA E CONFECÇÕES SONORA LTDA, 

OSVINO BAZOTTI, GEMA ANSELMINI BAZOTTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônio Augusto Grellert - 

OAB:OAB/PR 38.282, DEMÉTRIO BEREHULKA - OAB:13822, JOEL 

FERREIRA LIMA - OAB:24350/PR, MARCIA REGINA DOS SANTOS 

MACHADO - OAB:44.237/RS, PAULO HENRIQUE BEREHULKA - 

OAB:356640 -PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA MARTINS RIBAS - 

OAB:5974-B/MT, RODOLFO WILSON MARTINS - OAB:MT 5.858-A

 EM CUMPRIMENTO AO PROVIMENTO 41/2012-CGJ, FICA INTIMADA A 

ADVOGADA MAIRA BARCO DOS SANTOS, PARA DEVOLVER OS 

PRESENTES AUTOS, NO PRAZO DE 3 DIAS, SOB PENA DE PERDER O 

DIREITO DE VISTA FORA DO CARTÓRIO E MULTA CORRESPONDENTE A 

METADE DO SALÁRIO MÍNIMO, CONFORME DETERMINA O ARTIGO 234 

§2° DO CPC

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 6671 Nr: 203-39.1998.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Petrobrás Distribuidora S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TEMA AVIAÇÃO AGRICOLA LTDA, FABIANO 

COSTA TERUEL, JOSÉ ROBERTO TERUEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3127-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcia Aparecida Pérez 

Herédia - OAB:4.762-A

 EM CUMPRIMENTO AO PROVIMENTO 41/2012-CGJ, FICA INTIMADO O 

ADVOGADO ALVARO CARVALHO DOS SANTOS, PARA DEVOLVER OS 

PRESENTES AUTOS, NO PRAZO DE 3 DIAS, SOB PENA DE PERDER O 

DIREITO DE VISTA FORA DO CARTÓRIO E MULTA CORRESPONDENTE A 

METADE DO SALÁRIO MÍNIMO, CONFORME DETERMINA O ARTIGO 234 

§2° DO CPC

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 29928 Nr: 2227-30.2004.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAFRONII KILIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELESP - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO 

PAULO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRIO CREMA - OAB:MT 3873

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CIBELLY DE JESUS AMARAL - 

OAB:MT 18559, GUILHERME RIBEIRO MARTINS - OAB:169.941, 

Mikaele Kloppel Silva - OAB:OAB/SP 367.381, RENATO SOUSA DUTRA 

- OAB:5809/MT, WILLIAN MARCONDES SANTANA - OAB:SP-129.573

 EM CUMPRIMENTO AO PROVIMENTO 41/2012-CGJ, FICA INTIMADO O 

ADVOGADO ALVARO CARVALHO DOS SANTOS, PARA DEVOLVER OS 

PRESENTES AUTOS, NO PRAZO DE 3 DIAS, SOB PENA DE PERDER O 

DIREITO DE VISTA FORA DO CARTÓRIO E MULTA CORRESPONDENTE A 

METADE DO SALÁRIO MÍNIMO, CONFORME DETERMINA O ARTIGO 234 

§2° DO CPC

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 165212 Nr: 2763-21.2016.811.0037

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

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSMAR BONOMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEWTON RUBENS DA SILVA ROMEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAIO CÉSAR MANOEL - 

OAB:MT/17799/O, JOÃO MANOEL JÚNIOR - OAB:MT 3284-B, NELIANE 

ANDREA MANOEL - OAB:MT 13.907-B, NELSON APARECIDO MANOEL 

JUNIOR - OAB:MT 5454-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOYCILENE RUFINA SILVA 

GUIMARÃES - OAB:15573-A

 EM CUMPRIMENTO AO PROVIMENTO 41/2012-CGJ, FICA INTIMADO O 

ADVOGADO TAILOR HENRIQUE SOUZA, PARA DEVOLVER OS 

PRESENTES AUTOS, NO PRAZO DE 3 DIAS, SOB PENA DE PERDER O 

DIREITO DE VISTA FORA DO CARTÓRIO E MULTA CORRESPONDENTE A 

METADE DO SALÁRIO MÍNIMO, CONFORME DETERMINA O ARTIGO 234 

§2° DO CPC

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 18516 Nr: 513-06.2002.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO MANOEL JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CARLOS MANDU DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO MANOEL JÚNIOR - 

OAB:MT 3284-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Carlos Mandú da 

Silva - OAB:2.360-MT

 EM CUMPRIMENTO AO PROVIMENTO 41/2012-CGJ, FICA INTIMADO O 

ADVOGADO TAILOR HENRIQUE SOUZA, PARA DEVOLVER OS 

PRESENTES AUTOS, NO PRAZO DE 3 DIAS, SOB PENA DE PERDER O 

DIREITO DE VISTA FORA DO CARTÓRIO E MULTA CORRESPONDENTE A 

METADE DO SALÁRIO MÍNIMO, CONFORME DETERMINA O ARTIGO 234 

§2° DO CPC

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 113165 Nr: 3601-03.2012.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISOLDI CESTARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Alberto Von Heimburg, Junior Cezar 

Anton

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉA MARIA LACERDA 

PLAVIAK - OAB:MT/ 6.893, ANDRESA MARTIGNAGO DE SOUZA - 

OAB:MT/13974

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 EM CUMPRIMENTO AO PROVIMENTO 41/2012-CGJ, FICA INTIMADA A 

ADVOGADA ANDREA MARIA LACERDA PLAVIAK, PARA DEVOLVER OS 

PRESENTES AUTOS, NO PRAZO DE 3 DIAS, SOB PENA DE PERDER O 

DIREITO DE VISTA FORA DO CARTÓRIO E MULTA CORRESPONDENTE A 

METADE DO SALÁRIO MÍNIMO, CONFORME DETERMINA O ARTIGO 234 

§2° DO CPC.

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004469-51.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO DUARTE DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO STEFANO MAZZUTTI OAB - MT0016003A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1004469-51.2018.8.11.0037. 

AUTOR: LUIS FERNANDO DUARTE DOS SANTOS RÉU: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Trata-se de AÇÃO DE 

APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO ajuizada por LUIS 
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FERNANDO DUARTE DOS SANTOS, em face do INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURO SOCIAL – INSS, devidamente qualificados nos autos. É o breve 

relatório. Fundamento e decido. Recebo a inicial por estar em 

conformidade com os preceitos legais. É de se registrar que a tutela 

antecipada caracteriza-se pela antecipação do provimento do mérito, 

devendo ser analisada com cautela. De acordo com a sistemática 

normativa vigente, é cediço que a tutela provisória se divide em Tutela de 

Urgência e de Tutela de Evidência. Nestes termos: Art. 294. A tutela 

provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência. A tutela de 

urgência está regulamentada no artigo 300 do Código de Processo Civil, 

que prevê: “A tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo”. Complementando o preceptivo, 

temos o artigo 303 do mesmo códex, que dispõe acerca do pedido de 

tutela antecipada: “Nos casos em que a urgência for contemporânea à 

propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da 

tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição 

da lide, o direito que se buscar realizar e do perigo de dano ou do risco ao 

resultado útil do processo”. Para que se antecipem os efeitos da tutela é 

extremamente necessário que esteja escoimado de dúvidas o pedido 

mediato – presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo. Dessa forma, faltando um dos 

pressupostos, que são concorrentes, inviabiliza-se a pretensão da 

antecipação da tutela. Partindo dessas premissas, no caso dos autos, a 

prova inequívoca e plausibilidade do direito substancial invocado não 

restaram demonstradas de forma incontroversa, uma vez que, embora 

haja início de prova material, não há prova cabal do direito da parte 

requerente a receber o benefício pleiteado. Ante o exposto, INDEFIRO A 

TUTELA ANTECIPADA PLEITEADA. Cite-se o requerido para, querendo, 

contestar a presente ação no prazo legal (artigo 183 do Código de 

Processo Civil), com as advertências legais. Por sua vez, havendo 

preliminares, fato impeditivo ou modificativo do direito alegado em sede de 

contestação, intime-se a parte requerente para se manifestar no prazo 

legal. Defiro o pedido do benefício da assistência judiciária gratuita. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, 29 de junho de 2018. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004483-35.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA ANTONIO FRANCA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO STEFANO MAZZUTTI OAB - MT0016003A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1004483-35.2018.8.11.0037. 

AUTOR: APARECIDA ANTONIO FRANCA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos. Trata-se de AÇÃO DE APOSENTADORIA POR 

TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO C/C RECONHECIMENTO DE TRABALHO RURAL 

ajuizada por APARECIDA ANTÔNIO FRANÇA em face do INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, devidamente qualificados nos 

autos. Recebo a inicial por estar em conformidade com os preceitos legais. 

Inicialmente, oportuno consignar que é desnecessária a designação de 

audiência conciliatória, nos moldes do artigo 334 do Código de Processo 

Civil, bem como o Ofício Circular nº 01/2016 AGU/PG-MT/DPREV, vez que, 

em feitos como tais, a parte requerida não costuma transacionar e nem 

comparecer a tal ato. Assim, considerando que o pedido contém 

contribuições mistas, urbanas e rurais, como forma de dar maior 

efetividade à jurisdição, entendo por bem determinar a citação do 

requerido para contestar a inicial, com as advertências de legais, bem 

como sua intimação para comparecer à audiência de instrução, a qual 

designo para o dia 09/10/2018 às 16:30. Determino, ainda, o 

comparecimento pessoal da parte autora para prestar depoimento 

pessoal, intimando-a e advertindo-a do disposto no § 1º do artigo 385 do 

Código de Processo Civil. As testemunhas deverão ser tempestivamente 

arroladas, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da intimação desta 

decisão, nos termos do artigo 357, §4º, do Código de Processo Civil, no 

máximo de 03 (três) para cada parte. Consigno que, em face do princípio 

da celeridade processual e o disposto no artigo 455 do Código de 

Processo Civil, a parte autora deverá trazer suas testemunhas ao ato 

processual independente de intimação realizada pelo Juízo. Por sua vez, 

havendo preliminares alegadas em sede de contestação, intime-se a parte 

requerente para se manifestar no prazo legal. Defiro o pedido da 

gratuidade da assistência jurídica. Oficie-se à Agência local do INSS desta 

comarca, solicitando, no prazo de 20 (vinte) dias, o envio da decisão 

respaldada com informações sobre os motivos do indeferimento 

administrativo do benefício pleiteado. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 29 de junho 

de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004460-89.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA BADAN FARIA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO STEFANO MAZZUTTI OAB - MT0016003A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1004460-89.2018.8.11.0037. 

AUTOR: MARCIA BADAN FARIA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos. Trata-se de AÇÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE 

CONTRIBUIÇÃO ajuizada por MARCIA BADAN FARIA, em face do 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS, devidamente 

qualificados nos autos. É o breve relatório. Fundamento e decido. Recebo 

a inicial por estar em conformidade com os preceitos legais. É de se 

registrar que a tutela antecipada caracteriza-se pela antecipação do 

provimento do mérito, devendo ser analisada com cautela. De acordo com 

a sistemática normativa vigente, é cediço que a tutela provisória se divide 

em Tutela de Urgência e de Tutela de Evidência. Nestes termos: Art. 294. 

A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência. A 

tutela de urgência está regulamentada no artigo 300 do Código de 

Processo Civil, que prevê: “A tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Complementando o 

preceptivo, temos o artigo 303 do mesmo códex, que dispõe acerca do 

pedido de tutela antecipada: “Nos casos em que a urgência for 

contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao 

requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, 

com a exposição da lide, o direito que se buscar realizar e do perigo de 

dano ou do risco ao resultado útil do processo”. Para que se antecipem os 

efeitos da tutela é extremamente necessário que esteja escoimado de 

dúvidas o pedido mediato – presentes a probabilidade do direito e o perigo 

de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Dessa forma, faltando 

um dos pressupostos, que são concorrentes, inviabiliza-se a pretensão 

da antecipação da tutela. Partindo dessas premissas, no caso dos autos, 

a prova inequívoca e plausibilidade do direito substancial invocado não 

restaram demonstradas de forma incontroversa, uma vez que, embora 

haja início de prova material, não há prova cabal do direito da parte 

requerente a receber o benefício pleiteado. Ante o exposto, INDEFIRO A 

TUTELA ANTECIPADA PLEITEADA. Cite-se o requerido para, querendo, 

contestar a presente ação no prazo legal (artigo 183 do Código de 

Processo Civil), com as advertências legais. Por sua vez, havendo 

preliminares, fato impeditivo ou modificativo do direito alegado em sede de 

contestação, intime-se a parte requerente para se manifestar no prazo 

legal. Defiro o pedido do benefício da assistência judiciária gratuita. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, 29 de junho de 2018. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004461-74.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LAZARO LIMA DE CARVALHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS CESAR MAMUS OAB - MT0011555A (ADVOGADO)

ANDRE LUIZ BOMFIM OAB - MT0014533A (ADVOGADO)

ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0013905A (ADVOGADO)

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0015321A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 
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P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1004461-74.2018.8.11.0037. AUTOR: LAZARO LIMA DE CARVALHO RÉU: 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Compulsando os 

autos, verifico que a parte requerente não juntou o resultado do processo 

administrativo informando o indeferimento. Assim, considerando o 

entendimento do Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário nº 

631240, bem como que o pedido da parte requerente ainda não tem 

negativa pela autarquia ré, SUSPENDO o feito e DETERMINO a intimação da 

parte requerente para que protocole, perante a Previdência Social, 

requerimento administrativo, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da 

intimação, tendo o INSS prazo de 90 (noventa) dias para responder a 

solicitação de pagamento do benefício pretendido, devendo ser informado 

referido protocolo aos autos. Decorrido o prazo de 120 (cento) dias, ou 

aportando aos autos o resultado do indeferimento administrativo, 

certifique-se e voltem os autos conclusos para deliberações. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera 

do Leste/MT, 29 de junho de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004458-22.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LENIR PRUDENTE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS CESAR MAMUS OAB - MT0011555A (ADVOGADO)

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0015321A (ADVOGADO)

ANDRE LUIZ BOMFIM OAB - MT0014533A (ADVOGADO)

ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0013905A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1004458-22.2018.8.11.0037. 

AUTOR: LENIR PRUDENTE RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos. Trata-se de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA PEDIDO DE AUXÍLIO – 

DOENÇA C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E CONVERSÃO EM 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ajuizada por LENIR PRUDENTE em face 

do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS, devidamente 

qualificados nos autos, alegando, em síntese, ser portadora de 

transtornos internos dos joelhos, dor articular, espondilose, transtorno do 

disco cervical com radiculopatia, dorsalgia, lumbago com ciática, outra 

dorsalgia e outras entesopatias, impedindo-a de trabalhar. É o breve 

relatório. Fundamento e decido. Recebo a inicial por estar em 

conformidade com os preceitos legais. É de se registrar que a tutela 

antecipada caracteriza-se pela antecipação do provimento do mérito, 

devendo ser analisada com cautela. De acordo com a nova sistemática 

normativa vigente, com a entrada em vigor do Código de Processo Civil, é 

cediço que a tutela provisória se divide em Tutela de Urgência e de Tutela 

de Evidência. Nestes termos: Art. 294. A tutela provisória pode 

fundamentar-se em urgência ou evidência. A tutela de urgência está 

regulamentada no artigo 300 do NCPC, que prevê: “A tutela de urgência 

será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade 

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

Complementando o preceptivo, temos o artigo 303 também do novo códex, 

que dispõe acerca do pedido de tutela antecipada: “Nos casos em que a 

urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode 

limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de 

tutela final, com a exposição da lide, o direito que se buscar realizar e do 

perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo”. Para que se 

antecipem os efeitos da tutela é extremamente necessário que esteja 

escoimado de dúvidas o pedido mediato – presentes a probabilidade do 

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

forma, faltando um dos pressupostos, que são concorrentes, 

inviabiliza-se a pretensão da antecipação da tutela. Ante o exposto, 

INDEFIRO A TUTELA ANTECIPADA PLEITEADA. Oportuno consignar que é 

desnecessária a designação de audiência conciliatória, nos moldes do 

artigo 334 do Código de Processo Civil, vez que, em feitos como tais, a 

parte requerida não costuma transacionar e nem comparecer a tal ato. 

Ainda, em consonância com a Recomendação Conjunta n.01, de 

15/12/2015 do CNJ, que dispõe sobre a adoção de procedimentos 

uniformes nas ações judiciais que envolvam a concessão de benefícios 

previdenciários de aposentadoria por invalidez, auxílio-doença e auxílio 

acidente, DETERMINO a realização de perícia antes da citação. Assim, em 

razão da suposta patologia que está acometido a parte requerente, nomeio 

o médico Dr. Leonardo Lotufo Bussiki (Ortopedista), com endereço na 

Avenida PROF TEREZA LOBO, 60, AP n. 1001, Bairro ALVORADA, 

Cuiabá/MT, telefones: (65) 3054-7075 e (65) 981001090, e-mail: 

leo_bussiki@yahoo.com, para a realização de perícia. Levando-se em 

consideração a complexidade da perícia, o rol de quesitos formulados 

pelas partes e o grau de especialização do perito, fixo os honorários 

periciais no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), obedecendo ao 

disposto no artigo 28 da Resolução n.º 305/2014 do Conselho da Justiça 

Federal. Os honorários serão revertidos em favor do perito e deverão ser 

custeados pela Justiça Federal, nos termos da referida Resolução, tendo 

em vista a gratuidade da justiça. Com efeito, a intimação deverá seguir 

acompanhada de cópia desta decisão e de eventuais quesitos 

apresentados pelas partes, assim como da expressa menção à 

necessidade de comunicação a este Juízo da data do exame, 

assegurando-se ao profissional, a qualquer tempo, a consulta aos autos, 

assim como, desde já, agende data para a realização da perícia, devendo 

as partes serem intimadas nos termos do artigo 474 do Código de 

Processo Civil, momento em que estas e seus assistentes poderão 

acompanhar o ato e utilizarem a faculdade contida no artigo 469 do mesmo 

diploma legal. Ressalto que o laudo pericial deverá responder de maneira 

satisfatória os quesitos apresentados. Com a juntada do laudo, CITE-SE o 

requerido para, querendo, contestar a presente ação no prazo legal 

(artigo 183 do Código de Processo Civil), com as advertências legais. 

Após, intime-se a parte requerente para se manifestar no prazo legal. 

Defiro o pedido do benefício da assistência judiciária gratuita. Por fim, em 

conformidade com a citada Recomendação Conjunta, intime-se o INSS 

para que junte aos autos o processo administrativo de benefício NB 

31/6121289663, bem como eventuais perícias administrativas e/ou 

informes dos sistemas informatizados relacionadas as pericias médicas 

realizadas. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 29 de junho de 2018. Myrian 

Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004160-30.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CAETANO AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO OLIVEIRA DA SILVA OAB - MT0013743A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1004160-30.2018.8.11.0037. 

REQUERENTE: JOSE CAETANO AMORIM REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Recebo a inicial por estar em 

conformidade com os preceitos legais. Inicialmente, oportuno consignar 

que é desnecessária a designação de audiência conciliatória, nos moldes 

do artigo 334 do Código de Processo Civil, bem como o Ofício Circular nº 

01/2016 AGU/PG-MT/DPREV, vez que, em feitos como tais, a parte 

requerida não costuma transacionar e nem comparecer a tal ato. Assim, 

como forma de dar maior efetividade à jurisdição, entendo por bem 

determinar a citação do requerido para contestar a inicial, com as 

advertências de legais, bem como sua intimação para comparecer à 

audiência de instrução, a qual designo para o dia 09/10/2018 às 13:50 As 

testemunhas deverão ser tempestivamente arroladas, no prazo de 15 

(quinze) dias a contar da intimação desta decisão, nos termos do artigo 

357, §4º, do Código de Processo Civil, no máximo de 03 (três) para cada 

parte. Consigno que, em face do princípio da celeridade processual e o 

disposto no artigo 455 do Código de Processo Civil, a parte autora deverá 

trazer suas testemunhas ao ato processual independente de intimação 

realizada pelo Juízo. Ressalto que as testemunhas que residirem fora 

desta Comarca deverão ser ouvidas nas Comarcas onde residirem, 

através de Carta Precatória. Por sua vez, havendo preliminares alegadas 

em sede de contestação, intime-se a parte requerente para se manifestar 

no prazo legal. Defiro o pedido da gratuidade da assistência jurídica. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, 25 de junho de 2018. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004483-35.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA ANTONIO FRANCA (AUTOR)
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Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO STEFANO MAZZUTTI OAB - MT0016003A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1004483-35.2018.8.11.0037. 

AUTOR: APARECIDA ANTONIO FRANCA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos. Trata-se de AÇÃO DE APOSENTADORIA POR 

TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO C/C RECONHECIMENTO DE TRABALHO RURAL 

ajuizada por APARECIDA ANTÔNIO FRANÇA em face do INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, devidamente qualificados nos 

autos. Recebo a inicial por estar em conformidade com os preceitos legais. 

Inicialmente, oportuno consignar que é desnecessária a designação de 

audiência conciliatória, nos moldes do artigo 334 do Código de Processo 

Civil, bem como o Ofício Circular nº 01/2016 AGU/PG-MT/DPREV, vez que, 

em feitos como tais, a parte requerida não costuma transacionar e nem 

comparecer a tal ato. Assim, considerando que o pedido contém 

contribuições mistas, urbanas e rurais, como forma de dar maior 

efetividade à jurisdição, entendo por bem determinar a citação do 

requerido para contestar a inicial, com as advertências de legais, bem 

como sua intimação para comparecer à audiência de instrução, a qual 

designo para o dia 09/10/2018 às 16:30. Determino, ainda, o 

comparecimento pessoal da parte autora para prestar depoimento 

pessoal, intimando-a e advertindo-a do disposto no § 1º do artigo 385 do 

Código de Processo Civil. As testemunhas deverão ser tempestivamente 

arroladas, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da intimação desta 

decisão, nos termos do artigo 357, §4º, do Código de Processo Civil, no 

máximo de 03 (três) para cada parte. Consigno que, em face do princípio 

da celeridade processual e o disposto no artigo 455 do Código de 

Processo Civil, a parte autora deverá trazer suas testemunhas ao ato 

processual independente de intimação realizada pelo Juízo. Por sua vez, 

havendo preliminares alegadas em sede de contestação, intime-se a parte 

requerente para se manifestar no prazo legal. Defiro o pedido da 

gratuidade da assistência jurídica. Oficie-se à Agência local do INSS desta 

comarca, solicitando, no prazo de 20 (vinte) dias, o envio da decisão 

respaldada com informações sobre os motivos do indeferimento 

administrativo do benefício pleiteado. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 29 de junho 

de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005668-45.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

ALCENOR SANTIAGO HONORIO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA VENCESLAU GOMES OAB - MT0016843A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1005668-45.2017.8.11.0037. REQUERENTE: MINISTERIO PUBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO REQUERIDO: ALCENOR SANTIAGO 

HONORIO, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Intime-se a advogada 

nomeada na decisão de Id 12570416 para apresentar a defesa do 

requerido ALCENOR, conforme determinado. Após, intimem-se as partes 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, especifiquem as provas que ainda 

pretendem produzir, com as devidas justificativas, sob pena de 

indeferimento. Com a especificação das provas, venham os autos 

conclusos para deliberações. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 05 de junho 

de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003988-25.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EURIPEDES DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ZELIA MARTINI NOGUEIRA OAB - MT7675/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

1003988-25.2017.8.11.0037 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos 

termos da legislação vigente e do provimento nº 56/2007- CGJ impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a requerente para, no prazo de 15 

dias, impugnar a contestação. Primavera do Leste, 3 de julho de 2018 

Lidiane Memoria Campos Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003915-19.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO AILTON DO AMARAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO ALVES CASTRO MENEZES OAB - MT16545 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1003915-19.2018.8.11.0037. 

REQUERENTE: JOAO AILTON DO AMARAL REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Trata-se de AÇÃO DE 

CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA LIMINAR INAUDITA ALTERA PARS ajuizada por JOÃO AILTON DO 

AMARAL em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, 

devidamente qualificados nos autos. É o breve relatório. Fundamento e 

decido. Recebo a inicial por estar em conformidade com os preceitos 

legais. É de se registrar que a tutela antecipada caracteriza-se pela 

antecipação do provimento do mérito, devendo ser analisada com cautela. 

De acordo com a sistemática normativa vigente, é cediço que a tutela 

provisória se divide em Tutela de Urgência e de Tutela de Evidência. 

Nestes termos: Art. 294. A tutela provisória pode fundamentar-se em 

urgência ou evidência. A tutela de urgência está regulamentada no artigo 

300 do Código de Processo Civil, que prevê: “A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

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

Complementando o preceptivo, temos o artigo 303 do mesmo códex, que 

dispõe acerca do pedido de tutela antecipada: “Nos casos em que a 

urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode 

limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de 

tutela final, com a exposição da lide, o direito que se buscar realizar e do 

perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo”. Para que se 

antecipem os efeitos da tutela é extremamente necessário que esteja 

escoimado de dúvidas o pedido mediato – presentes a probabilidade do 

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

forma, faltando um dos pressupostos, que são concorrentes, 

inviabiliza-se a pretensão da antecipação da tutela. Partindo dessas 

premissas, no caso dos autos, a prova inequívoca e plausibilidade do 

direito substancial invocado não restaram demonstradas de forma 

incontroversa, uma vez que, embora haja início de prova material, não há 

prova cabal do direito da parte requerente a receber o benefício pleiteado. 

Ante o exposto, INDEFIRO A TUTELA ANTECIPADA PLEITEADA. Assim, 

como forma de dar maior efetividade à jurisdição, entendo por bem 

determinar a citação do requerido para contestar a inicial, com as 

advertências de legais, bem como sua intimação para comparecer à 

audiência de instrução, a qual designo para o dia 09/10/2018 às 15:30. 

Consigno que, em face do princípio da celeridade processual e o disposto 

no artigo 455 do Código de Processo Civil, a parte autora deverá trazer 

suas testemunhas ao ato processual independente de intimação realizada 

pelo Juízo. Por sua vez, havendo preliminares alegadas em sede de 

contestação, intime-se a parte requerente para se manifestar no prazo 

legal. Defiro o pedido da gratuidade da assistência jurídica. Cite-se e 

intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, 28 de junho de 2018. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003362-69.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DONIZETI AMARO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIA PENHA OLIVEIRA DIAS CARDOSO OAB - MT12617/B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)
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PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1003362-69.2018.8.11.0037. 

REQUERENTE: DONIZETI AMARO DA SILVA REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Recebo a inicial por estar em 

conformidade com os preceitos legais. Inicialmente, oportuno consignar 

que é desnecessária a designação de audiência conciliatória, nos moldes 

do artigo 334 do Código de Processo Civil, bem como o Ofício Circular nº 

01/2016 AGU/PG-MT/DPREV, vez que, em feitos como tais, a parte 

requerida não costuma transacionar e nem comparecer a tal ato. Assim, 

como forma de dar maior efetividade à jurisdição, entendo por bem 

determinar a citação do requerido para contestar a inicial, com as 

advertências de legais, bem como sua intimação para comparecer à 

audiência de instrução, a qual designo para o dia 09/10/2018 às 15:50. As 

testemunhas deverão ser tempestivamente arroladas, no prazo de 15 

(quinze) dias a contar da intimação desta decisão, nos termos do artigo 

357, §4º, do Código de Processo Civil, no máximo de 03 (três) para cada 

parte. Consigno que, em face do princípio da celeridade processual e o 

disposto no artigo 455 do Código de Processo Civil, a parte autora deverá 

trazer suas testemunhas ao ato processual independente de intimação 

realizada pelo Juízo. Ressalto que as testemunhas que residirem fora 

desta Comarca deverão ser ouvidas nas Comarcas onde residirem, 

através de Carta Precatória. Por sua vez, havendo preliminares alegadas 

em sede de contestação, intime-se a parte requerente para se manifestar 

no prazo legal. Defiro o pedido da gratuidade da assistência jurídica. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, 28 de junho de 2018. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000412-24.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LUIZ DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS EMIDIO CEZAR OAB - MT0016426A (ADVOGADO)

SUELEN CRISTINA VIANA CORA OAB - MT22342/O (ADVOGADO)

EVERTON SCHULTZ DE BARROS OAB - MT22432/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Numero do Processo: 

1000412-24.2017.8.11.0037 AUTOR: JOSE LUIZ DOS SANTOS RÉU: 

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE Vistos. Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA ajuizada por JOSE LUIZ DOS SANTOS em desfavor de 

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE/MT, devidamente qualificados nos 

autos. No ID nº 4968290, foi determinada a intimação da parte requerente 

para emendar a inicial, tendo em vista que os documentos que instruem a 

exordial dizem respeito a terceira pessoa, Eder Silva Cláudio, inclusive o 

instrumento de mandato. No ID nº 9938452, certidão de que decorreu o 

prazo concedido sem manifestação. É o relato do necessário. Fundamento 

e decido. Analisando os autos, denota-se que foi oportunizado à parte 

requerente emendar a inicial, a fim de que preenchesse os requisitos 

exigidos para sua admissibilidade, sem que fossem atendidas na íntegra 

as determinações. De acordo com o artigo 321 do Código de Processo 

Civil: O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Destarte, inviabilizada a 

segura prestação jurisdicional por culpa da parte autora, impõe-se seja 

rejeitada a inicial. Ante o exposto, em conformidade como o disposto no 

artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil, INDEFIRO a 

petição inicial e, consequentemente, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem 

resolução de mérito, nos termos do artigo 485, I, do mesmo códex. Custas 

pela parte requerente. Sem honorários, ante a ausência de citação. 

Certificado o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao arquivo 

definitivo, com as cautelas de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera 

do Leste/MT, 01 de dezembro de 2017. Myrian Pavan Schenkel Juíza de 

Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 107942 Nr: 7090-82.2011.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUBÉLIA RIBEIRO DE SOUSA DIAMANTINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALOÍSIO DA ROSA HAAS - 

OAB:MT 9038, JANICE FLORES CAMPOS - OAB:MT 10706-B, NICIA DA 

ROSA HAAS - OAB:MT-5.947-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que a sentença de fls. 107/109 trânsitou em julgado em 

14/06/2018, sem interposição de recurso.

 Certifico ainda que em cumprimento a seção 33 da Central de 

Arrecadação e Arquivamento no artigo 611 da CNGC e inexistindo o 

pedido de cumprimento de sentença, no prazo de 30 (trinta) dias, a 

Secretaria lançará o andamento de arquivamento com remessa à Central 

de Arrecadação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 27648 Nr: 330-64.2004.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ MARIO NOVACZYK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LUIZ DA SILVA - OAB:MT 

7.458-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar o(a) Advogado(a) que foi 

realizado o protocolo do Precatório no sistema online doTJMT, para 

acompanhamento no Departamento Auxiliar da Presidência do TJMT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 41658 Nr: 4151-08.2006.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALENTIN MARTIGNAGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA FEDERAL - OAB:MT 2287-B, HUMBERTO 

SOUSA LIMA FALCONI - PROCURADOR DA FAZENDA NACIONAL - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMAR DE JESUS RODRIGUES 

- OAB:10438/MT, TAINARA RAVANELLO CARBONIERI - OAB:OAB-MT 

15.651

 Processo nº 4151-08.2006.811.0037 (Código 41658)

Vistos.

 Defiro o requerimento de fl. 181 e determino a suspensão do feito até 

27/12/2018.

Aguarde-se na secretaria.

Decorrido o prazo, intime-se a parte exequente para promover o 

andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 29 de junho de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 74624 Nr: 6943-90.2010.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BIAL ALGODOEIRA INDUSTRIA E COMERCIO 

LTDA, CARLOS NEWTON VASCONCELOS BONFIM JUNIOR, JOSE BONFIM 

DA SILVA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - 

PROCURADOR DO ESTADO DE MT - OAB:Proc. Estado
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ABEL ALBINO DE ARRUDA - 

OAB:13602-A/MT

 Processo nº 6943-90.2010.811.0037 (Código 74624)

Vistos.

Defiro o pedido de busca de bens através do sistema INFOJUD.

Proceda-se às diligências a fim de se buscar eventuais bens em nome do 

executado, utilizando-se o Sistema INFOJUD.

Com a juntada aos autos cópia das declarações de imposto de renda dos 

executados, vista dos autos a parte exequente para requerer o que 

entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias.

Importante consignar que o feito deverá tramitar sob segredo de justiça, 

devendo a Secretaria proceder à correta identificação do feito.

Sem prejuízo, proceda-se a secretaria a juntada da petição que se 

encontra na contracapa dos autos.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 26 de junho de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 38922 Nr: 1433-38.2006.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORDALINA DE SOUZA MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ONEDSON CARVALHO DA SILVA 

- OAB:MT 7.136-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar o(a) Advogado(a) que foi 

realizado o protocolo do Precatório no sistema online doTJMT, para 

acompanhamento no Departamento Auxiliar da Presidência do TJMT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 74535 Nr: 6854-67.2010.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E 

BIOCOMBUSTÍVEIS - ANP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CICERO JOSE MARTINS E CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA PEREIRA DE 

MENDONÇA - PROC.FEDERAL - OAB:11.929/DF

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAMOEL DA SILVA - 

OAB:5621/MT

 Processo nº 74535.811.0037 (Código 74535)

Vistos.

Defiro o requerimento de penhora on line.

Deve ser consignado que o artigo 835 do Código de Processo Civil declara 

qual ordem de preferência para a realização da penhora.

Inclua-se a minuta de bloqueio.

Realizada a penhora, a parte executada deverá ser intimada para, 

querendo, opor embargos.

Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do Código de Processo Civil, não se levará a efeito a penhora quando ficar 

evidente que o produto da execução dos bens encontrados será 

totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução.

Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ (Na 

execução civil, a penhora de dinheiro na ordem de nomeação de bens não 

tem caráter absoluto), indique o credor outros bens da parte devedora que 

possam ser penhorados, no prazo de 10 (dez) dias.

Sem prejuízo, defiro o pedido de inclusão de restrição aos veículos, 

eventualmente encontrados, através do sistema RENAJUD.

Proceda-se às diligências a fim de se incluir a restrição no veículo 

registrado em nome dos executados, junto ao DETRAN/MT, utilizando-se o 

Sistema RENAJUD.

Realizada a diligência, intimem-se as partes para se manifestarem sobre o 

que lhes entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 20 de junho de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 66505 Nr: 6349-13.2009.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RIZZO COMÉRCIO DE MOTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAR J. RODRIGUES JÚNIOR - 

OAB:MT/7044-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENISE COSTA SANTOS 

BORRALHO - OAB:3607

 Processo nº 6349-13.2009.811.0037 (Código 66505)

 Vistos.

Cumpra-se integralmente a decisão de fl. 291, quanto à expedição do 

mandado de penhora e avaliação.

Após, conclusos para análise do pedido retro.

Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 29 de junho de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 164030 Nr: 2238-39.2016.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGINALDO PEREIRA BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA 

DE ESTADO DE SAÚDE, MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO SOUZA PAULINO - 

OAB:MT/16689/O, AVELINE GAIL CALIXTO - OAB:13476/MT, CIBELLY 

DE JESUS AMARAL - OAB:MT 18559, LILIAN LOURENÇO RODRIGUES - 

OAB:, RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:MT 5.209

 Processo nº: 2238-39.2016.811.0037 (Código 164030)

Vistos.

Certifique-se o trânsito em julgado da sentença.

Após, considerando a criação da Central de Arrecadação e Arquivamento 

(CAA), responsável pelas cobranças das custas processuais e 

arquivamento dos autos, bem como o Ofício Circular nº 

333/2017-CSC-CGJ, remetam-se os autos ao referido setor competente 

para a cobrança das custas, dando-se baixa nos autos.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 29 de junho de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 124557 Nr: 7131-78.2013.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILZA FIRMINO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA 

DE ESTADO DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANA ESTEVES MONTEIRO - 

DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Processo nº: 7131-78.2013.811.0037 (Código 124557)

SENTENÇA

Vistos.
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Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizado por MARILZA FIRMINO 

DE SOUZA em face do ESTADO DE MATO GROSSO, devidamente 

qualificados nos autos.

À fl. 139, o exequente informou a realização do procedimento cirúrgico, de 

modo que a obrigação foi adimplida.

É o relatório.

 Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que houve o cumprimento da obrigação 

objeto desta demanda, conforme petição de fl. 139.

Com efeito, o artigo 924 do Código de Processo Civil elenca as formas de 

extinção da execução, contemplando, em seu inciso II, a hipótese dos 

autos, in verbis, qual seja, quando o devedor satisfaz a obrigação.

Ante o exposto, JULGO, POR SENTENÇA, EXTINTA A EXECUÇÃO, com 

fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios.

Após certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações de estilo.

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

 Primavera do Leste/MT, 29 de junho de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 136885 Nr: 8205-36.2014.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA FELIPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO ALVES CASTRO MENEZES 

- OAB:MT 16545

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 8205-36.2014.811.0037 (Código 136885)

Vistos.

Ante a inércia da parte requerida, conforme carimbo de fl. 110-v, 

HOMOLOGO os valores apresentados pela contadoria à fl. 109.

Proceda-se ao preenchimento dos documentos necessários visando à 

expedição do precatório e/ou requisição de pequeno valor – RPV, 

conforme cálculo apresentado à fl. 109.

Após, providencie-se o levantamento dos valores descriminados.

Com a vinda da confirmação do levantamento dos valores, retornem os 

autos conclusos para a extinção.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 29 de junho de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 60297 Nr: 7598-33.2008.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODOPRIMA TRANSPORTES LTDA, MAURI 

MARCELO BEVERVANCO, EDUARDO LOURENÇO DE OLIVEIRA, 

JOSEANAIR HERMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - 

PROCURADOR DO ESTADO DE MT - OAB:Proc. Estado

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA LÚCIA LINS 

CONCEIÇÃO DE MEDEIROS - OAB:15.348 OAB/PR, SMITH ROBERT 

BARRENI - OAB:42.943/PR

 Processo nº: 7598-33.2008.811.0037 (Código 60297)

Vistos.

Considerando que já decorreu o prazo do pedido de suspensão, intime-se 

a parte exequente para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 10 (dez) 

dias.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 29 de junho de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 135066 Nr: 6838-74.2014.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVANIO GOUVEIA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE 

MATO GROSSO - DETRAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALOÍSIO DA ROSA HAAS - 

OAB:MT 9038, JANICE FLORES CAMPOS - OAB:MT 10706-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGERIO BORGES CARDOSO - 

OAB:18305/O

 Processo nº: 6838-74.2014.811.0037 (Código 135066)

Vistos.

Defiro o pedido de habilitação da sucessora HELENICE DA SILVA 

GOUVEIA.

 Procedam-se as retificações pertinentes.

Após, intime-se a parte requerente para, no prazo de 10 (dez) dias, dar 

prosseguimento ao feito.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 29 de junho de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 170454 Nr: 5456-75.2016.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZEU CORTONESI FERREIRA, APARECIDO FERREIRA, 

MARIA CORTONESI FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO CESAR FIGUEIREDO 

MAMUS - OAB:15321/MT, CARLOS CESAR MAMUS - OAB:MT 11555, 

ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS - OAB:MT 13905-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, com resolução de mérito, nos termos 

do artigo 487, I, do Código de Processo Civil e, por consequência, 

REVOGO a tutela concedida às fls. 49/51 e extingo o processo.Isento de 

custas e despesas processuais, nos termos do artigo 8°, §1°, da Lei nº 

8.620/93.Condeno a parte requerente ao pagamento de honorários 

advocatícios que fixo no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos 

do artigo 85, §§ 2º e 19, do Código de Processo Civil, observado o 

disposto no artigo 98, §3°, do mesmo código.Após o trânsito em julgado, 

certifique-se e arquivem-se os autos, com as baixas e anotações 

necessárias.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo 

o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 29 de 

junho de 2018.Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 178759 Nr: 9979-33.2016.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAIMUNDA DIAS CARNEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE PACCE NETO - OAB:MT 

18724, SIMONE STÉPHANE HERANE ROHDEN PACCE - OAB:MT 19.524

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, com resolução de mérito, nos termos 

do artigo 487, I, do Código de Processo Civil e, por consequência, 

REVOGO a tutela concedida às fls. 34/36 e extingo o processo.Isento de 

custas e despesas processuais, nos termos do artigo 8°, §1°, da Lei nº 

8.620/93.Condeno a parte requerente ao pagamento de honorários 

advocatícios que fixo no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos 
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do artigo 85, §§ 2º e 19, do Código de Processo Civil, observado o 

disposto no artigo 98, §3°, do mesmo código.Após o trânsito em julgado, 

certifique-se e arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de 

estilo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 29 de junho 

de 2018.Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 160808 Nr: 760-93.2016.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JADISON NUNES DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALOÍSIO DA ROSA HAAS - 

OAB:MT 9038, JANICE FLORES CAMPOS - OAB:MT 10706-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 760-93.2016.811.0037 (Código 160808)

SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE RESTABELECIMENTO DE 

AUXÍLIO-DOENÇA OU PEDIDO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ COM 

PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA ajuizada por JADISON NUNES DE 

ARAUJO em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, 

devidamente qualificados nos autos.

Às fls. 108/109, a parte requerida apresentou uma proposta de acordo, a 

qual concordou a parte requerente às fls. 112/113.

É a síntese do relatório.

Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que houve acordo judicial entre as partes 

litigantes, devidamente representadas por seus procuradores, as quais 

estabelecem parâmetros para a resolução completa do objeto jurídico 

perseguido nestes autos, razão pela qual pugnam pela homologação do 

acordo.

Assim sendo, como as partes apresentaram ao juízo solução pacificadora 

para o litígio e sendo direito transigível, devida é a homologação por ato 

judicial.

Ante o exposto, HOMOLOGO, por sentença, o acordo ofertado às fls. 

108/109 e aceito às fls. 112/113, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, inclusive a constituição de título judicial para fins executivos, se 

for o caso, fazendo seus termos parte integrante desta decisão, e, por 

consequência, JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos 

termos do artigo 487, III, b, do Código de Processo Civil.

Sem custas, despesas processuais e honorários advocatícios nos termos 

do acordo.

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

Primavera do Leste/MT, 29 de junho de 2018.

 Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 135500 Nr: 7183-40.2014.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ROSANGELA OLIVEIRA KLIMIUK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE GARCIA NOGUEIRA - 

OAB:MT/17244/O, JOSÉ ANTONIO DE CASTRO LEITE NOGUEIRA - 

OAB:5622/MT, RONALDO QUEIROZ GARCIA - OAB:MT 21052/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o requerente para 

requerer o que de direito, no prazo ledal, sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 177682 Nr: 9442-37.2016.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MILTON FERREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILES MARIA FONTANIVA - 

OAB:MT 10698-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 REESIGNO PERÍCIA para o dia 23 de Julho de 2018, às 16h30min. INTIMO 

as partes, através dos seus advogados, para que compareçam à perícia 

designada, que realizar-se-á no átrio do Fórum desta Comarca (Rua 

Benjamim Ceruti, 252, Bairro Castelândia, Primavera do Leste-MT).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 107164 Nr: 6265-41.2011.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVO VICENTE DE OLIVEIRA -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645, 

RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:MT 5.209, SANDRO ROBERTO 

ALMEIDA - OAB:OABMT/7.619

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) RICARDO VAZ 

CARDOSO, para devolução dos autos nº 6265-41.2011.811.0037, 

Protocolo 107164, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 69423 Nr: 1731-88.2010.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUZIA APARECIDA DE O. DALLA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645, 

RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:MT 5.209, SANDRO ROBERTO 

ALMEIDA - OAB:OABMT/7.619

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) RICARDO VAZ 

CARDOSO, para devolução dos autos nº 1731-88.2010.811.0037, 

Protocolo 69423, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 68909 Nr: 1218-23.2010.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DRAGON ARTE E MOVIMENTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645, 

RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:MT 5.209, SANDRO ROBERTO 

ALMEIDA - OAB:OABMT/7.619

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) RICARDO VAZ 

CARDOSO, para devolução dos autos nº 1218-23.2010.811.0037, 

Protocolo 68909, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 44008 Nr: 6548-40.2006.811.0037

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILTON MIRANDA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Carlos Mandú da Silva 

- OAB:2.360-MT, LILIAN SANTIAGO TEIXEIRA NASCIMENTO - 

OAB:229900, MARCIO EMERSON ALVES PEREIRA - OAB:175890/SP, 

MARCOS SILVA NASCIMENTO - OAB:12974-A/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ALVES DE SOUZA - 

PROCURADOR - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o requerente para 

manifestar-se, no prazo de 10 (dez) dias requerer o que de direito sobre o 

cálculo juntados aos autos.

5ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003545-74.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO IVANILTON ESTEVAM DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DOS SANTOS MENDONCA OAB - MT0010064A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1003545-74.2017.8.11.0037. REQUERENTE: ANTONIO IVANILTON 

ESTEVAM DA SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, Da 

análise dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou recurso 

inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que requereu 

o pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos documentos 

carreados aos autos, constato que não foi juntado qualquer documento 

hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, etc) a comprovar o seu 

efetivo estado de impossibilidade para arcar com as despesas 

processuais. Nesse diapasão, convém salientar que o artigo 5º da 

Constituição Federal, prevê que o Estado prestará assistência jurídica 

integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Com 

efeito, para obtenção da assistência jurídica, não basta apenas e tão 

somente simples requerimento, mesmo acompanhado de declaração de 

pobreza, para que o requerente/requerido a obtenha, uma vez que o 

simples pedido por si só não garante a benesse, pois trata-se de 

presunção relativa e, como dito, a Constituição Federal de 1988 assegura 

a assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência 

de recursos. No caso sub examine, não há informação contundente nos 

autos que demonstre inaptidão para amortizar as mencionadas despesas, 

sendo bom alvitre registrar que - conforme determina o enunciado 116 do 

FONAJE - a parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 

hipossuficiência: ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir que a 

parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão do 

benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que a 

afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro. São Paulo/SP). Destarte, não há nos autos qualquer 

documento capaz de convencer este magistrado acerca da insuficiência 

de recursos financeiros da parte recorrente. Posto isso, DETERMINO a 

intimação da parte recorrente para que apresente arcabouço probatório 

no que diz respeito à sua condição financeira ou apresente comprovante 

de pagamento do preparo no prazo de 48(quarenta e oito) horas, sob 

pena de deserção. Primavera do Leste/MT, 28 de junho de 2018. Eviner 

Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003546-59.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO IVANILTON ESTEVAM DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DOS SANTOS MENDONCA OAB - MT0010064A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1003546-59.2017.8.11.0037. REQUERENTE: ANTONIO IVANILTON 

ESTEVAM DA SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. 

Vistos, Da análise dos autos, verifica-se que a parte recorrente 

apresentou recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, 

uma vez que requereu o pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em 

apreciação dos documentos carreados aos autos, constato que não foi 

juntado qualquer documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, 

etc) a comprovar o seu efetivo estado de impossibilidade para arcar com 

as despesas processuais. Nesse diapasão, convém salientar que o artigo 

5º da Constituição Federal, prevê que o Estado prestará assistência 

jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. 

Com efeito, para obtenção da assistência jurídica, não basta apenas e tão 

somente simples requerimento, mesmo acompanhado de declaração de 

pobreza, para que o requerente/requerido a obtenha, uma vez que o 

simples pedido por si só não garante a benesse, pois trata-se de 

presunção relativa e, como dito, a Constituição Federal de 1988 assegura 

a assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência 

de recursos. No caso sub examine, não há informação contundente nos 

autos que demonstre inaptidão para amortizar as mencionadas despesas, 

sendo bom alvitre registrar que - conforme determina o enunciado 116 do 

FONAJE - a parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 

hipossuficiência: ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir que a 

parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão do 

benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que a 

afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro. São Paulo/SP). Destarte, não há nos autos qualquer 

documento capaz de convencer este magistrado acerca da insuficiência 

de recursos financeiros da parte recorrente. Posto isso, DETERMINO a 

intimação da parte recorrente para que apresente arcabouço probatório 

no que diz respeito à sua condição financeira ou apresente comprovante 

de pagamento do preparo no prazo de 48(quarenta e oito) horas, sob 

pena de deserção. Declaro a conexão entre os autos 

1003545-74.2017.8.11.0037 e 1003546-59.2017.8.11.0037, visto que trata 

de mesmo autor e os fatos são semelhantes, de forma que a união para 

julgamento simultâneo propicia uma análise mais abrangente da situação, 

evitando, inclusive, decisão contraditória, além de possibilitar a celeridade 

e concentração dos atos processuais. Primavera do Leste/MT, 28 de 

junho de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002846-49.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA SHIRLEI CRUZ DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1002846-49.2018.8.11.0037. REQUERENTE: CLAUDIA SHIRLEI CRUZ DE 

SOUZA REQUERIDO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos, Tendo em vista o novo pedido de fornecimento de 

medicamento diverso do que foi prescrito inicialmente para a parte autora 

(Id 13885223), bem como que não se verifica nos autos a justificativa 

médica para a prescrição deste medicamento, determino que parte autora 

junte a justificativa individualizada, do médico, para a prescrição do 

medicamento MICOFENOLATO DE MOFETIL. Igualmente, a justificativa 

deverá caracterizar expressamente o quadro clínico de risco imediato, 

justificador da urgência/emergência afirmada e apto a autorizar a tutela 

provisória de urgência de natureza antecipada. Fixo o prazo de até 15 

(quinze) dias (art. 321 do CPC). Cumprida a diligência ou decorrido o prazo 

acima, promova-se a imediata conclusão. Cumpra-se com urgência. 

Primavera do Leste/MT, 03 de julho de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001678-46.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:
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MARIA DE FATIMA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELE PIRES FERREIRA OAB - MT19918-O (ADVOGADO)

KELLI MARIANI LIMA DA SILVA OAB - MT19369/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CEMAF PRODUCOES FOTOGRAFICAS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX ARAUJO TERRAS GONCALVES OAB - SP242150 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1001678-46.2017.8.11.0037. REQUERENTE: MARIA DE FATIMA DA SILVA 

REQUERIDO: CEMAF PRODUCOES FOTOGRAFICAS LTDA - ME Vistos, Da 

análise dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou recurso 

inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que requereu 

o pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos documentos 

carreados aos autos, constato que não foi juntado qualquer documento 

hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, etc) a comprovar o seu 

efetivo estado de impossibilidade para arcar com as despesas 

processuais. Nesse diapasão, convém salientar que o artigo 5º da 

Constituição Federal, prevê que o Estado prestará assistência jurídica 

integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Com 

efeito, para obtenção da assistência jurídica, não basta apenas e tão 

somente simples requerimento, mesmo acompanhado de declaração de 

pobreza, para que o requerente/requerido a obtenha, uma vez que o 

simples pedido por si só não garante a benesse, pois trata-se de 

presunção relativa e, como dito, a Constituição Federal de 1988 assegura 

a assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência 

de recursos. No caso sub examine, não há informação contundente nos 

autos que demonstre inaptidão para amortizar as mencionadas despesas, 

sendo bom alvitre registrar que - conforme determina o enunciado 116 do 

FONAJE - a parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 

hipossuficiência: ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir que a 

parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão do 

benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que a 

afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro. São Paulo/SP). Destarte, não há nos autos qualquer 

documento capaz de convencer este magistrado acerca da insuficiência 

de recursos financeiros da parte recorrente. Posto isso, DETERMINO a 

intimação da parte recorrente para que apresente arcabouço probatório 

no que diz respeito à sua condição financeira dos últimos 06(seis) meses 

ou apresente comprovante de pagamento do preparo no prazo de 

48(quarenta e oito) horas, sob pena de deserção. Primavera do Leste/MT, 

03 de julho de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002626-85.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA DE MOURA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1002626-85.2017.8.11.0037. REQUERENTE: LETICIA DE MOURA CRUZ 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, Da análise dos autos, verifica-se que a 

parte recorrente apresentou recurso inominado sem o recolhimento 

integral do preparo, uma vez que requereu o pedido de Justiça Gratuita. 

Ab initio, em apreciação dos documentos carreados aos autos, constato 

que não foi juntado qualquer documento hábil (comprovante de renda, 

cópia de CTPS, etc) a comprovar o seu efetivo estado de impossibilidade 

para arcar com as despesas processuais. Nesse diapasão, convém 

salientar que o artigo 5º da Constituição Federal, prevê que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da assistência 

jurídica, não basta apenas e tão somente simples requerimento, mesmo 

acompanhado de declaração de pobreza, para que o requerente/requerido 

a obtenha, uma vez que o simples pedido por si só não garante a 

benesse, pois trata-se de presunção relativa e, como dito, a Constituição 

Federal de 1988 assegura a assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos. No caso sub examine, não há 

informação contundente nos autos que demonstre inaptidão para 

amortizar as mencionadas despesas, sendo bom alvitre registrar que - 

conforme determina o enunciado 116 do FONAJE - a parte poderá ser 

intimada para apresentar comprovante de hipossuficiência: ENUNCIADO 

116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir que a parte comprove a insuficiência 

de recursos para obter a concessão do benefício da gratuidade da justiça 

(art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que a afirmação da pobreza goza apenas 

de presunção relativa de veracidade (XX Encontro. São Paulo/SP). 

Destarte, não há nos autos qualquer documento capaz de convencer este 

magistrado acerca da insuficiência de recursos financeiros da parte 

recorrente. Posto isso, DETERMINO a intimação da parte recorrente para 

que apresente arcabouço probatório no que diz respeito à sua condição 

financeira dos últimos 06(seis) meses ou apresente comprovante de 

pagamento do preparo no prazo de 48(quarenta e oito) horas, sob pena 

de deserção. Primavera do Leste/MT, 03 de julho de 2018. Eviner Valério 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000525-75.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GEISON ORTIZ DE ASSIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DOS SANTOS MENDONCA OAB - MT0010064A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1000525-75.2017.8.11.0037. REQUERENTE: GEISON ORTIZ DE ASSIS 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos, Da análise dos 

autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou recurso inominado 

sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que requereu o pedido de 

Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos documentos carreados aos 

autos, constato que não foi juntado qualquer documento hábil 

(comprovante de renda, cópia de CTPS, etc) a comprovar o seu efetivo 

estado de impossibilidade para arcar com as despesas processuais. 

Nesse diapasão, convém salientar que o artigo 5º da Constituição Federal, 

prevê que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da 

assistência jurídica, não basta apenas e tão somente simples 

requerimento, mesmo acompanhado de declaração de pobreza, para que 

o requerente/requerido a obtenha, uma vez que o simples pedido por si só 

não garante a benesse, pois trata-se de presunção relativa e, como dito, a 

Constituição Federal de 1988 assegura a assistência jurídica integral e 

gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. No caso sub 

examine, não há informação contundente nos autos que demonstre 

inaptidão para amortizar as mencionadas despesas, sendo bom alvitre 

registrar que - conforme determina o enunciado 116 do FONAJE - a parte 

poderá ser intimada para apresentar comprovante de hipossuficiência: 

ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir que a parte comprove a 

insuficiência de recursos para obter a concessão do benefício da 

gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que a afirmação da 

pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade (XX Encontro. 

São Paulo/SP). Destarte, não há nos autos qualquer documento capaz de 

convencer este magistrado acerca da insuficiência de recursos 

financeiros da parte recorrente. Posto isso, DETERMINO a intimação da 

parte recorrente para que apresente arcabouço probatório no que diz 

respeito à sua condição financeira dos últimos 06(seis) meses ou 

apresente comprovante de pagamento do preparo no prazo de 

48(quarenta e oito) horas, sob pena de deserção. Primavera do Leste/MT, 

03 de julho de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito
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Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002150-47.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELINA MOREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1002150-47.2017.8.11.0037. REQUERENTE: ROSELINA MOREIRA DOS 

SANTOS REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, Da análise dos autos, verifica-se 

que a parte recorrente apresentou recurso inominado sem o recolhimento 

integral do preparo, uma vez que requereu o pedido de Justiça Gratuita. 

Ab initio, em apreciação dos documentos carreados aos autos, constato 

que não foi juntado qualquer documento hábil (comprovante de renda, 

cópia de CTPS, etc) a comprovar o seu efetivo estado de impossibilidade 

para arcar com as despesas processuais. Nesse diapasão, convém 

salientar que o artigo 5º da Constituição Federal, prevê que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da assistência 

jurídica, não basta apenas e tão somente simples requerimento, mesmo 

acompanhado de declaração de pobreza, para que o requerente/requerido 

a obtenha, uma vez que o simples pedido por si só não garante a 

benesse, pois trata-se de presunção relativa e, como dito, a Constituição 

Federal de 1988 assegura a assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos. No caso sub examine, não há 

informação contundente nos autos que demonstre inaptidão para 

amortizar as mencionadas despesas, sendo bom alvitre registrar que - 

conforme determina o enunciado 116 do FONAJE - a parte poderá ser 

intimada para apresentar comprovante de hipossuficiência: ENUNCIADO 

116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir que a parte comprove a insuficiência 

de recursos para obter a concessão do benefício da gratuidade da justiça 

(art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que a afirmação da pobreza goza apenas 

de presunção relativa de veracidade (XX Encontro. São Paulo/SP). 

Destarte, não há nos autos qualquer documento capaz de convencer este 

magistrado acerca da insuficiência de recursos financeiros da parte 

recorrente. Posto isso, DETERMINO a intimação da parte recorrente para 

que apresente arcabouço probatório no que diz respeito à sua condição 

financeira dos últimos 06(seis) meses ou apresente comprovante de 

pagamento do preparo no prazo de 48(quarenta e oito) horas, sob pena 

de deserção. Primavera do Leste/MT, 03 de julho de 2018. Eviner Valério 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001965-09.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA PINHEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DOS SANTOS MENDONCA OAB - MT0010064A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1001965-09.2017.8.11.0037. REQUERENTE: ROSANGELA PINHEIRO DA 

SILVA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, Da análise dos 

autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou recurso inominado 

sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que requereu o pedido de 

Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos documentos carreados aos 

autos, constato que não foi juntado qualquer documento hábil 

(comprovante de renda, cópia de CTPS, etc) a comprovar o seu efetivo 

estado de impossibilidade para arcar com as despesas processuais. 

Nesse diapasão, convém salientar que o artigo 5º da Constituição Federal, 

prevê que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da 

assistência jurídica, não basta apenas e tão somente simples 

requerimento, mesmo acompanhado de declaração de pobreza, para que 

o requerente/requerido a obtenha, uma vez que o simples pedido por si só 

não garante a benesse, pois trata-se de presunção relativa e, como dito, a 

Constituição Federal de 1988 assegura a assistência jurídica integral e 

gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. No caso sub 

examine, não há informação contundente nos autos que demonstre 

inaptidão para amortizar as mencionadas despesas, sendo bom alvitre 

registrar que - conforme determina o enunciado 116 do FONAJE - a parte 

poderá ser intimada para apresentar comprovante de hipossuficiência: 

ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir que a parte comprove a 

insuficiência de recursos para obter a concessão do benefício da 

gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que a afirmação da 

pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade (XX Encontro. 

São Paulo/SP). Destarte, não há nos autos qualquer documento capaz de 

convencer este magistrado acerca da insuficiência de recursos 

financeiros da parte recorrente. Posto isso, DETERMINO a intimação da 

parte recorrente para que apresente arcabouço probatório no que diz 

respeito à sua condição financeira dos últimos 06(seis) meses ou 

apresente comprovante de pagamento do preparo no prazo de 

48(quarenta e oito) horas, sob pena de deserção. Primavera do Leste/MT, 

03 de julho de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001967-76.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA PINHEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DOS SANTOS MENDONCA OAB - MT0010064A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1001967-76.2017.8.11.0037. REQUERENTE: ROSANGELA PINHEIRO DA 

SILVA REQUERIDO: OI MÓVEL S/A Vistos, Da análise dos autos, 

verifica-se que a parte recorrente apresentou recurso inominado sem o 

recolhimento integral do preparo, uma vez que requereu o pedido de 

Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos documentos carreados aos 

autos, constato que não foi juntado qualquer documento hábil 

(comprovante de renda, cópia de CTPS, etc) a comprovar o seu efetivo 

estado de impossibilidade para arcar com as despesas processuais. 

Nesse diapasão, convém salientar que o artigo 5º da Constituição Federal, 

prevê que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da 

assistência jurídica, não basta apenas e tão somente simples 

requerimento, mesmo acompanhado de declaração de pobreza, para que 

o requerente/requerido a obtenha, uma vez que o simples pedido por si só 

não garante a benesse, pois trata-se de presunção relativa e, como dito, a 

Constituição Federal de 1988 assegura a assistência jurídica integral e 

gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. No caso sub 

examine, não há informação contundente nos autos que demonstre 

inaptidão para amortizar as mencionadas despesas, sendo bom alvitre 

registrar que - conforme determina o enunciado 116 do FONAJE - a parte 

poderá ser intimada para apresentar comprovante de hipossuficiência: 

ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir que a parte comprove a 

insuficiência de recursos para obter a concessão do benefício da 

gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que a afirmação da 

pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade (XX Encontro. 

São Paulo/SP). Destarte, não há nos autos qualquer documento capaz de 

convencer este magistrado acerca da insuficiência de recursos 

financeiros da parte recorrente. Posto isso, DETERMINO a intimação da 

parte recorrente para que apresente arcabouço probatório no que diz 

respeito à sua condição financeira dos últimos 06(seis) meses ou 

apresente comprovante de pagamento do preparo no prazo de 

48(quarenta e oito) horas, sob pena de deserção. Primavera do Leste/MT, 

03 de julho de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito
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Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001199-53.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE SILVEIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DOS SANTOS MENDONCA OAB - MT0010064A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1001199-53.2017.8.11.0037. REQUERENTE: TATIANE SILVEIRA DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, Da análise dos autos, 

verifica-se que a parte recorrente apresentou recurso inominado sem o 

recolhimento integral do preparo, uma vez que requereu o pedido de 

Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos documentos carreados aos 

autos, constato que não foi juntado qualquer documento hábil 

(comprovante de renda, cópia de CTPS, etc) a comprovar o seu efetivo 

estado de impossibilidade para arcar com as despesas processuais. 

Nesse diapasão, convém salientar que o artigo 5º da Constituição Federal, 

prevê que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da 

assistência jurídica, não basta apenas e tão somente simples 

requerimento, mesmo acompanhado de declaração de pobreza, para que 

o requerente/requerido a obtenha, uma vez que o simples pedido por si só 

não garante a benesse, pois trata-se de presunção relativa e, como dito, a 

Constituição Federal de 1988 assegura a assistência jurídica integral e 

gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. No caso sub 

examine, não há informação contundente nos autos que demonstre 

inaptidão para amortizar as mencionadas despesas, sendo bom alvitre 

registrar que - conforme determina o enunciado 116 do FONAJE - a parte 

poderá ser intimada para apresentar comprovante de hipossuficiência: 

ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir que a parte comprove a 

insuficiência de recursos para obter a concessão do benefício da 

gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que a afirmação da 

pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade (XX Encontro. 

São Paulo/SP). Destarte, não há nos autos qualquer documento capaz de 

convencer este magistrado acerca da insuficiência de recursos 

financeiros da parte recorrente. Posto isso, DETERMINO a intimação da 

parte recorrente para que apresente arcabouço probatório no que diz 

respeito à sua condição financeira dos últimos 06(seis) meses ou 

apresente comprovante de pagamento do preparo no prazo de 

48(quarenta e oito) horas, sob pena de deserção. Primavera do Leste/MT, 

03 de julho de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011948-44.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA DIAS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

8011948-44.2016.8.11.0037. REQUERENTE: VANESSA DIAS DOS 

SANTOS REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, Da análise dos autos, verifica-se 

que a parte recorrente apresentou recurso inominado sem o recolhimento 

integral do preparo, uma vez que requereu o pedido de Justiça Gratuita. 

Ab initio, em apreciação dos documentos carreados aos autos, constato 

que não foi juntado qualquer documento hábil (comprovante de renda, 

cópia de CTPS, etc) a comprovar o seu efetivo estado de impossibilidade 

para arcar com as despesas processuais. Nesse diapasão, convém 

salientar que o artigo 5º da Constituição Federal, prevê que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da assistência 

jurídica, não basta apenas e tão somente simples requerimento, mesmo 

acompanhado de declaração de pobreza, para que o requerente/requerido 

a obtenha, uma vez que o simples pedido por si só não garante a 

benesse, pois trata-se de presunção relativa e, como dito, a Constituição 

Federal de 1988 assegura a assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos. No caso sub examine, não há 

informação contundente nos autos que demonstre inaptidão para 

amortizar as mencionadas despesas, sendo bom alvitre registrar que - 

conforme determina o enunciado 116 do FONAJE - a parte poderá ser 

intimada para apresentar comprovante de hipossuficiência: ENUNCIADO 

116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir que a parte comprove a insuficiência 

de recursos para obter a concessão do benefício da gratuidade da justiça 

(art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que a afirmação da pobreza goza apenas 

de presunção relativa de veracidade (XX Encontro. São Paulo/SP). 

Destarte, não há nos autos qualquer documento capaz de convencer este 

magistrado acerca da insuficiência de recursos financeiros da parte 

recorrente. Posto isso, DETERMINO a intimação da parte recorrente para 

que apresente arcabouço probatório no que diz respeito à sua condição 

financeira dos últimos 06(seis) meses ou apresente comprovante de 

pagamento do preparo no prazo de 48(quarenta e oito) horas, sob pena 

de deserção. Primavera do Leste/MT, 03 de julho de 2018. Eviner Valério 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000743-06.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ADAILTON ALVES MOTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DOS SANTOS MENDONCA OAB - MT0010064A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1000743-06.2017.8.11.0037. REQUERENTE: ADAILTON ALVES MOTA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Vistos, Da análise dos autos, 

verifica-se que a parte recorrente apresentou recurso inominado sem o 

recolhimento integral do preparo, uma vez que requereu o pedido de 

Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos documentos carreados aos 

autos, constato que não foi juntado qualquer documento hábil 

(comprovante de renda, cópia de CTPS, etc) a comprovar o seu efetivo 

estado de impossibilidade para arcar com as despesas processuais. 

Nesse diapasão, convém salientar que o artigo 5º da Constituição Federal, 

prevê que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da 

assistência jurídica, não basta apenas e tão somente simples 

requerimento, mesmo acompanhado de declaração de pobreza, para que 

o requerente/requerido a obtenha, uma vez que o simples pedido por si só 

não garante a benesse, pois trata-se de presunção relativa e, como dito, a 

Constituição Federal de 1988 assegura a assistência jurídica integral e 

gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. No caso sub 

examine, não há informação contundente nos autos que demonstre 

inaptidão para amortizar as mencionadas despesas, sendo bom alvitre 

registrar que - conforme determina o enunciado 116 do FONAJE - a parte 

poderá ser intimada para apresentar comprovante de hipossuficiência: 

ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir que a parte comprove a 

insuficiência de recursos para obter a concessão do benefício da 

gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que a afirmação da 

pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade (XX Encontro. 

São Paulo/SP). Destarte, não há nos autos qualquer documento capaz de 

convencer este magistrado acerca da insuficiência de recursos 

financeiros da parte recorrente. Posto isso, DETERMINO a intimação da 

parte recorrente para que apresente arcabouço probatório no que diz 

respeito à sua condição financeira dos últimos 06(seis) meses ou 

apresente comprovante de pagamento do preparo no prazo de 
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48(quarenta e oito) horas, sob pena de deserção. Primavera do Leste/MT, 

03 de julho de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010466-61.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUDILEIA VANUCIA BONFANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marilei Schuster OAB - MT0007721A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MABE BRASIL ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E UTILIDADES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

ATO ORDINATÓRIO Tendo em vista que em 07.06.2018 (logo, 

posteriormente à conclusão do processo e previamente à prolação da 

sentença no Id 13696970) aportou nos autos a petição noticiando a 

constituição de um novo advogado pela ré, NOVO MUNDO AMAZÔNIA 

MÓVEIS E UTILIDADES LTDA., bem como requerendo exclusividade nas 

intimações daquele, devidamente instrumentalizada com cópia da 

procuração respectiva (documentos nos Id’s 13545094 e 13545128); com 

fundamento nos artigos 269, caput, 270, caput, 272, §§ 2º e 5º, todos do 

CPC; no artigo 19, caput, da Lei nº 9.099/1995 todos c/c Portaria nº 

161/2017-PRES; certifico que retifiquei a autuação processual para incluir 

o peticionante, Dr. Nelson Wilians Fratoni Rodrigues (OAB/MT nº 11.065-A 

e OAB/SP nº 128.341), e vinculá-lo à ré, Novo Mundo Amazônia Móveis e 

Utilidades Ltda.; assim como impulsiono o feito para intimar o referido 

advogado da sentença no Id 13696970. Primavera do Leste/MT, 3 de julho 

de 2018. Gardênia Borges de Moura Cabriote Analista Judiciário

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002454-12.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

PAULA SAVARIS BEE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA SAVARIS BEE OAB - MT0018674A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1002454-12.2018.8.11.0037. REQUERENTE: PAULA SAVARIS BEE 

REQUERIDO: UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA Vistos, A 

Autora pede a reapreciação da antecipação de tutela, qual seja, excluir 

seu nome perante os órgãos de restrição ao crédito, até o deslinde desta 

ação. Fundamento e decido. A reclamante continuou a não comprovar o 

pagamento da renegociação feita possivelmente em fevereiro/2015, em 

cinco parcelas de R$ 102,80 (...), conforme se infere do boleto juntado ao 

pedido de reconsideração do indeferimento da tutela. Em relação a essa 

obrigação, não vejo possibilidade de inverter o ônus da prova, porque 

quem paga deve comprovar que o fez, além do que, a reclamante não 

nega essa renegociação. Antes, a confessa. Por outro lado, se verifica do 

extrato SPC que foram negativadas somente as três últimas parcelas da 

renegociação, vencidas em março, abril e maio, no valor de R$ 102,80 (...) 

cada, o que leva à presunção de que as duas primeiras (vencidas em 

janeiro e fevereiro/2015) teriam sido adimplidas, e as demais não. Contudo, 

consta várias outras negativações, as quais extrapolam as parcelas da 

renegociação para abranger período de suposta prestação de serviços 

em meses posteriores ao pedido de rescição, e neste particular se 

apresenta verossímil as alegações da reclamante na inicial, ou seja, 

somente em relação às parcelas que não se relacionem ao acordo 

firmado. Essas cobranças de mensalidades por suposta prestação de 

serviços posteriores ao pedido de rescisão, a princípio, são indevidas, 

visto que a reclamante comprovou que em 06.01.2015 (id. 12847235) 

pleiteou a rescisão do contrato (comprovado por mensagem eletrônica 

enviada à reclamada). Assim, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de tutela 

de urgência e DETERMINO que sejam excluídas do nome da parte 

requerente Paula Savaris Bee, portadora do CPF 990.660.172-87, as 08 

(oito)negativações no valor de R$ 222,80 (...) cada, incluídas em 

04.04.2017, dos órgãos de cadastro e inadimplentes (SPC) e demais 

órgãos de restrição ao crédito, devendo ser providenciado diretamente 

aos órgãos de restrição ao crédito, e sejam mantidas as negativações 

realizadas nos valores de R$ 102,80 (...), incluídas em 04.04.2017, porque 

se referem às parcelas supostamente inadimplidas da renegociação cujos 

pagamentos não foram comprovados pela reclamante. Inverto o ônus da 

prova tão somente em relação às negativações cuja exclusão foi 

determinada no parágrafo anterior. Serve a presente decisão de carta de 

intimação/mandado/ofício, inclusive para fins de exclusão das restrições 

especificadas acima diretamente pelos órgãos de restrição ao crédito. 

Primavera do Leste-MT, 29 de junho de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003809-57.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARTA BALBINO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALFREDO DE OLIVEIRA WOYDA OAB - MT0007719A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1003809-57.2018.8.11.0037. REQUERENTE: MARTA BALBINO DOS 

SANTOS REQUERIDO: INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA 

LTDA Vistos, Trata-se da ação declaratória de inexistência de débito c/c 

indenização por danos morais pleiteado por MARTA BALBINO DOS 

SANTOS em face de INTERBELLE COMÉRCIO DE PRODUTOS DE BELEZA 

LTDA, pelos fatos e fundamentos narrados. Cite-se e intime-se para a 

audiência de conciliação designada para o dia 23/10/2018, às 09h00min 

ficando a parte ciente de que o não comparecimento implicará em revelia e 

presunção de veracidade dos fatos alegados na petição inicial. O prazo 

para contestar é de cinco dias (05) a contar da data da audiência de 

conciliação, caso não haja acordo, também sob pena de revelia e de 

presunção de veracidade dos fatos alegados na petição inicial. O prazo 

para impugnação à contestação, de cinco dias, será contado a partir do 

vencimento do prazo para contestar, independentemente de nova 

intimação. Dos Fatos. Alega na petição inicial que a autora foi impedida de 

adquirir crédito em determinado estabelecimento comercial em decorrência 

da restrição comercial no valor de R$420,00(quatrocentos e vinte reais), 

vinculado ao contrato n°8604753, com vencimento em 0803/2018 e incluso 

pela requerida em 05/04/2018. A autora afirma que desconhece qualquer 

relação contratual de prestação de serviços com a requerida. Nesse 

sentido, assevera que entrou em contato com a requerida para resolver o 

litígio administrativamente e foi informada que a restrição apenas será 

retirada após o adimplemento do débito. Por fim, a requerente pretende a 

antecipação de tutela de urgência para determinar a imediata exclusão de 

seu nome perante os órgãos de cadastro e restrição ao crédito, até o 

deslinde final desta ação. É o relato. Decido. A presente ação esta 

compreendida pelos seguintes documentos: Comprovação da Negativação 

(id. n°13551411) e demais documentos indispensáveis a propositura desta 

ação. O dano potencial decorre da restrição ao crédito, comprometendo a 

atividade comercial e o consumo em geral, financiado por operações 

pautadas no crédito. Além disso, segundo o entendimento jurisprudencial 

dominante, a discussão da dívida impede a inclusão no rol dos 

inadimplentes, já que não existe ainda a certeza necessária para o ato. A 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de 

que a discussão judicial do débito impede a inclusão do nome do suposto 

devedor nos cadastros de proteção ao crédito, conforme se verifica nos 

seguintes acórdãos, assim ementado: PROCESSO CIVIL - CAUTELAR - 

SPC SERASA. I - Não há como assentir seja registrado nome de devedor 

inadimplente no SERASA ou no SPC, a respeito de débitos que estão 

sendo discutidos em ação judicial - Precedente do STJ. II - Recurso 

conhecido e provido (Resp 228. 790/SP, DJU de 23.10.2000, Relator 

Ministro Waldemar Zveiter). AÇÃO CAUTELAR. DÍVIDA EM JUÍZO. 

CADASTRO DE INADIMPLENTES. SERASA. SPC. INSCRIÇÃO. 

INADEQUAÇÃO. PRECEDENTES DO TRIBUNAL RECURSO ACOLHIDO. Nos 

termos da jurisprudência desta Corte, estando a dívida em juízo, 

inadequada em princípio a inscrição do devedor nos órgãos controladores 

de crédito. (REsp 263.546/SC, DJU de 16.10.2000, Relator Ministro Sálvio 
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de Figueiredo Teixeira). Nesse sentido, a parte requerente nega relação 

jurídica ou comercial com a reclamada que tenha dado origem ao débito. 

Sendo assim, neste momento deve ser prestigiado o princípio da boa fé em 

seu favor, considerando ainda pronta a atuação da requerente na defesa 

de seu suposto direito, sem contar que a exclusão liminar não traz prejuízo 

objetivo à requerida. Não há que se falar em perigo de irreversibilidade da 

medida, já que as cobranças podem eventualmente ser feitas a posteriori 

em caso de insucesso da ação, sendo ainda de se destacar que já 

entendeu o STJ que a exigência de irreversibilidade não pode ser levada 

ao extremo, sob pena de o novel instituto da tutela antecipatória não 

cumprir a excelsa missão a que se destina (REsp 144656-ES, Relator 

Ministro Adhemar Maciel, j. 6.10.97). Posto isso, DEFIRO o pedido de tutela 

de urgência e DETERMINO que exclua imediatamente o nome da parte 

requerente Marta Balbino dos Santos, portadora do CPF 000.640.641-66 e 

RG 15090914 SSP/MT, contrato n°8604753, no valor de R$420,39(...) dos 

órgãos de cadastro e inadimplentes(SPC) e demais órgãos de restrição de 

crédito, devendo ser requisitado a providência diretamente aos órgãos de 

restrição ao crédito respectivos. Serve a presente decisão de carta de 

citação/mandado/ofício, inclusive para fins de exclusão da restrição 

diretamente pelos órgãos de restrição ao crédito. Primavera do Leste-MT, 

29 de junho de 2.018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002970-66.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON PERGENTINO JOSE DO CARMO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Vistos. RECEBO o Recurso Inominado no efeito devolutivo [art. 43 da Lei 

n.º 9.099/95]. Intime-se a parte recorrida para, querendo, apresentar 

contrarrazões no prazo de 10 (dez) dias. Após, encaminhe-se à Turma 

Recursal Única. Intimem-se. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 29 de 

junho de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010987-06.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BIAZI TELECOMUNICACOES LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO ALVES DA SILVA JUNIOR OAB - MT0007662A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Vistos. RECEBO o Recurso Inominado no efeito devolutivo [art. 43 da Lei 

n.º 9.099/95]. Intime-se a parte recorrida para, querendo, apresentar 

contrarrazões no prazo de 10 (dez) dias. Após, encaminhe-se à Turma 

Recursal Única. Intimem-se. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 29 de 

junho de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010300-29.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

WELLITON CLAUDIO DA SILVA RODRIGUES BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO PILOTO MACIEL OAB - MT0008222A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Vistos. RECEBO o Recurso Inominado no efeito devolutivo [art. 43 da Lei 

n.º 9.099/95]. Intime-se a parte recorrida para, querendo, apresentar 

contrarrazões no prazo de 10 (dez) dias. Após, encaminhe-se à Turma 

Recursal Única. Intimem-se. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 29 de 

junho de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000013-29.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SMANIOTTO & MASTELLA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSA MARIA POZZER ROTILI OAB - MT14441/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Vistos. RECEBO o Recurso Inominado no efeito devolutivo [art. 43 da Lei 

n.º 9.099/95]. Intime-se a parte recorrida para, querendo, apresentar 

contrarrazões no prazo de 10 (dez) dias. Após, encaminhe-se à Turma 

Recursal Única. Intimem-se. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 29 de 

junho de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003932-89.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE DOS SANTOS VINHAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELE PIRES FERREIRA OAB - MT19918-O (ADVOGADO)

KELLI MARIANI LIMA DA SILVA OAB - MT19369/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG0109730A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Vistos. RECEBO o Recurso Inominado no efeito devolutivo [art. 43 da Lei 

n.º 9.099/95]. Intime-se a parte recorrida para, querendo, apresentar 

contrarrazões no prazo de 10 (dez) dias. Após, encaminhe-se à Turma 

Recursal Única. Intimem-se. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 29 de 

junho de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001005-53.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FILIPE MARQUES SIMOES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DOS SANTOS MENDONCA OAB - MT0010064A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Vistos. RECEBO o Recurso Inominado no efeito devolutivo [art. 43 da Lei 

n.º 9.099/95]. Intime-se a parte recorrida para, querendo, apresentar 

contrarrazões no prazo de 10 (dez) dias. Após, encaminhe-se à Turma 

Recursal Única. Intimem-se. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 29 de 

junho de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002169-53.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUDIANE MARTINS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT0012952A (ADVOGADO)

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0014232A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Vistos. RECEBO o Recurso Inominado no efeito devolutivo [art. 43 da Lei 

n.º 9.099/95]. Intime-se a parte recorrida para, querendo, apresentar 

contrarrazões no prazo de 10 (dez) dias. Após, encaminhe-se à Turma 

Recursal Única. Intimem-se. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 29 de 

junho de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010544-55.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

KEMIO FRANCISCO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO CINTRA FARIAS OAB - MT0011002A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Vistos. RECEBO o Recurso Inominado no efeito devolutivo [art. 43 da Lei 

n.º 9.099/95]. Intime-se a parte recorrida para, querendo, apresentar 

contrarrazões no prazo de 10 (dez) dias. Após, encaminhe-se à Turma 

Recursal Única. Intimem-se. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 29 de 

junho de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011329-17.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CINTIA MAYARA ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MELQUISEDEC JOSE ROLDAO OAB - MT0022161A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Vistos. RECEBO o Recurso Inominado no efeito devolutivo [art. 43 da Lei 

n.º 9.099/95]. Intime-se a parte recorrida para, querendo, apresentar 

contrarrazões no prazo de 10 (dez) dias. Após, encaminhe-se à Turma 

Recursal Única. Intimem-se. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 29 de 

junho de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011625-10.2014.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CYNTHIA ALBUQUERQUE DA COSTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNDIAL EDITORA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAIO DAVID DE CAMPOS SOUZA OAB - SP0347451A (ADVOGADO)

WANESSA CRISTINA DE ALMEIDA GARCIA OAB - MS0016208A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Vistos. RECEBO o Recurso Inominado no efeito devolutivo [art. 43 da Lei 

n.º 9.099/95]. Intime-se a parte recorrida para, querendo, apresentar 

contrarrazões no prazo de 10 (dez) dias. Após, encaminhe-se à Turma 

Recursal Única. Intimem-se. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 29 de 

junho de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003958-87.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ MARCOS PINHEIRO BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARA DE OLIVEIRA OAB - MT0018817A (ADVOGADO)

SUZIMARIA MARIA DE SOUZA ARTUZI OAB - MT0014231A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Vistos. RECEBO o Recurso Inominado no efeito devolutivo [art. 43 da Lei 

n.º 9.099/95]. Intime-se a parte recorrida para, querendo, apresentar 

contrarrazões no prazo de 10 (dez) dias. Após, encaminhe-se à Turma 

Recursal Única. Intimem-se. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 29 de 

junho de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010182-53.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VAGNER ZANCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO LUIZ VELLOZO OAB - MT0019956A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Vistos. RECEBO o Recurso Inominado no efeito devolutivo [art. 43 da Lei 

n.º 9.099/95]. Intime-se a parte recorrida para, querendo, apresentar 

contrarrazões no prazo de 10 (dez) dias. Após, encaminhe-se à Turma 

Recursal Única. Intimem-se. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 29 de 

junho de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004854-33.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GEOSULENO SILVA MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO DALLOCA DE PAULA OAB - MT0020075A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Vistos. RECEBO o Recurso Inominado no efeito devolutivo [art. 43 da Lei 

n.º 9.099/95]. Intime-se a parte recorrida para, querendo, apresentar 

contrarrazões no prazo de 10 (dez) dias. Após, encaminhe-se à Turma 

Recursal Única. Intimem-se. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 29 de 

junho de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004480-17.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ANTONIO PARDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELLINGTON MARLOS SALLA BERG OAB - MT0018393A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Vistos. RECEBO o Recurso Inominado no efeito devolutivo [art. 43 da Lei 
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n.º 9.099/95]. Intime-se a parte recorrida para, querendo, apresentar 

contrarrazões no prazo de 10 (dez) dias. Após, encaminhe-se à Turma 

Recursal Única. Intimem-se. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 29 de 

junho de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012131-15.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

KEILA CRISTINA DUARTE PASINATO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI OAB - MT0007366A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Vistos. RECEBO o Recurso Inominado no efeito devolutivo [art. 43 da Lei 

n.º 9.099/95]. Intime-se a parte recorrida para, querendo, apresentar 

contrarrazões no prazo de 10 (dez) dias. Após, encaminhe-se à Turma 

Recursal Única. Intimem-se. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 29 de 

junho de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003357-81.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ALVIBERK DE SOUZA MOTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO SOUSA DUTRA OAB - MT0005809A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Vistos. RECEBO o Recurso Inominado no efeito devolutivo [art. 43 da Lei 

n.º 9.099/95]. Intime-se a parte recorrida para, querendo, apresentar 

contrarrazões no prazo de 10 (dez) dias. Após, encaminhe-se à Turma 

Recursal Única. Intimem-se. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 29 de 

junho de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005010-21.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO CAETANO FRETES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRESA MARTIGNAGO DE SOUZA OAB - MT13974/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ABRIL COMUNICACOES S.A. (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO FERNANDO SCHNEIDER OAB - MT0008117A-O (ADVOGADO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Vistos. RECEBO o Recurso Inominado no efeito devolutivo [art. 43 da Lei 

n.º 9.099/95]. Intime-se a parte recorrida para, querendo, apresentar 

contrarrazões no prazo de 10 (dez) dias. Após, encaminhe-se à Turma 

Recursal Única. Intimem-se. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 29 de 

junho de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003392-41.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CLEOMAR LUIS DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BARBOSA ARRUDA OAB - MT0016336A (ADVOGADO)

RODOLFO RUIZ PEIXOTO OAB - MT0015869A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Vistos. RECEBO o Recurso Inominado no efeito devolutivo [art. 43 da Lei 

n.º 9.099/95]. Intime-se a parte recorrida para, querendo, apresentar 

contrarrazões no prazo de 10 (dez) dias. Após, encaminhe-se à Turma 

Recursal Única. Intimem-se. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 29 de 

junho de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000365-84.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EMMANUELLE BERTOLETTI OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO BUSS OAB - MT0019470A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Vistos. RECEBO o Recurso Inominado no efeito devolutivo [art. 43 da Lei 

n.º 9.099/95]. Intime-se a parte recorrida para, querendo, apresentar 

contrarrazões no prazo de 10 (dez) dias. Após, encaminhe-se à Turma 

Recursal Única. Intimem-se. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 29 de 

junho de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011861-88.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO RODRIGUES DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GENIQUESLE SOARES SAMPAIO OAB - MT0019965A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Vistos. RECEBO o Recurso Inominado no efeito devolutivo [art. 43 da Lei 

n.º 9.099/95]. Intime-se a parte recorrida para, querendo, apresentar 

contrarrazões no prazo de 10 (dez) dias. Após, encaminhe-se à Turma 

Recursal Única. Intimem-se. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 29 de 

junho de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001465-40.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DORIVAL PEREIRA DE ALENCAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOLDERA DALLEK OAB - MT20688/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Vistos. RECEBO o Recurso Inominado no efeito devolutivo [art. 43 da Lei 

n.º 9.099/95]. Intime-se a parte recorrida para, querendo, apresentar 

contrarrazões no prazo de 10 (dez) dias. Após, encaminhe-se à Turma 

Recursal Única. Intimem-se. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 29 de 
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junho de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010474-38.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANA ALICE ARGENTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS EMIDIO CEZAR OAB - MT0016426A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Vistos. RECEBO o Recurso Inominado no efeito devolutivo [art. 43 da Lei 

n.º 9.099/95]. Intime-se a parte recorrida para, querendo, apresentar 

contrarrazões no prazo de 10 (dez) dias. Após, encaminhe-se à Turma 

Recursal Única. Intimem-se. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 29 de 

junho de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010378-23.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CUSTODIO POLATO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAROLINE SZATKOWSKI POLATO OAB - MT14618 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Janaina Pedroso Dias de Almeida OAB - MT0006910A-N (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Vistos. RECEBO o Recurso Inominado no efeito devolutivo [art. 43 da Lei 

n.º 9.099/95]. Intime-se a parte recorrida para, querendo, apresentar 

contrarrazões no prazo de 10 (dez) dias. Após, encaminhe-se à Turma 

Recursal Única. Intimem-se. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 29 de 

junho de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001693-15.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MATILDE SPAGNOLO MONTANHER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI OAB - MT0007366A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Vistos. RECEBO o Recurso Inominado no efeito devolutivo [art. 43 da Lei 

n.º 9.099/95]. Intime-se a parte recorrida para, querendo, apresentar 

contrarrazões no prazo de 10 (dez) dias. Após, encaminhe-se à Turma 

Recursal Única. Intimem-se. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 29 de 

junho de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003504-10.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSUE ROSA DE MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR OAB - MT0004102A (ADVOGADO)

CLAITON LUIZ PANAZZOLO OAB - MT0016705A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1003504-10.2017.8.11.0037. REQUERENTE: JOSUE ROSA DE MATOS 

REQUERIDO: OI S/A Vistos. Recebo o recurso, visto que tempestivo, já 

que a sentença foi prolatada em 24.02.2018 (id. nº11738221), a parte 

reclamada foi intimada em 01/03/2018, e apresentou recurso em 

12/03/2018(id. nº12166863), dentro do prazo legal. O preparo foi 

comprovado nos autos (id. n°12166889). O recebimento do recurso se dá 

meramente no efeito devolutivo, nos termos do art. 43, primeira parte, da 

Lei 9.099/95. Quanto ao pedido de recebimento no efeito suspensivo, não 

trouxe a parte recorrente qualquer fundamentação plausível que denote a 

probabilidade de ocorrência de dano irreparável, se restringindo a alegar o 

dano, o que não se coaduna com a exceção pleiteada. Intime-se o 

recorrente, dando-lhe conhecimento desta decisão e INTIME-SE O 

RECORRIDO PARA AS CONTRARRAZÕES, EM 10(DEZ) DIAS. Juntadas as 

contrarrazões, encaminhe-se os autos para apreciação da Colenda Turma 

Recursal Única da Capital. Primavera do Leste/MT, 28 de junho de 2018. 

Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001543-34.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO ANGELO DI BERTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA PADILHA DE LIMA OAB - MT0021010A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

LOJAS AVENIDA S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT0004676A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1001543-34.2017.8.11.0037. REQUERENTE: RODRIGO ANGELO DI BERTI 

REQUERIDO: LOJAS AVENIDA S.A, CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE 

CARTOES LTDA. Vistos. Recebo o recurso, visto que tempestivo, já que a 

sentença foi prolatada em 24.02.2018 (id. nº 11746717), a parte 

reclamada foi intimada em 26/02/2018, e apresentou recurso em 

07/03/2018(id. nº 12093085), dentro do prazo legal. O preparo foi 

comprovado nos autos (id. n° 12093109). O recebimento do recurso se dá 

meramente no efeito devolutivo, nos termos do art. 43, primeira parte, da 

Lei 9.099/95. Intime-se o recorrente, dando-lhe conhecimento desta 

decisão e INTIME-SE O RECORRIDO PARA AS CONTRARRAZÕES, EM 

10(DEZ) DIAS. Juntadas as contrarrazões, encaminhe-se os autos para 

apreciação da Colenda Turma Recursal Única da Capital. Primavera do 

Leste/MT, 28 de junho de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000633-41.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO MARIA NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANICE TEREZINHA ANDRADE DA SILVA OAB - MT0018192S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1000633-41.2016.8.11.0037. REQUERENTE: JOAO MARIA NASCIMENTO 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Recebo o recurso, visto 

que tempestivo, já que a sentença foi prolatada em 24.02.2018 (id. nº 

11748740), a parte reclamada foi intimada em 26/02/2018, e apresentou 

recurso em 08/03/2018(id. nº 12124581), dentro do prazo legal. Concedo 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102874/7/2018 Página 144 de 859



o benefício da gratuidade de justiça, tendo em vista a declaração de 

hipossuficiência. O recebimento do recurso se dá meramente no efeito 

devolutivo, nos termos do art. 43, primeira parte, da Lei 9.099/95. Intime-se 

o recorrente, dando-lhe conhecimento desta decisão e INTIME-SE O 

RECORRIDO PARA AS CONTRARRAZÕES, EM 10(DEZ) DIAS. Juntadas as 

contrarrazões, encaminhe-se os autos para apreciação da Colenda Turma 

Recursal Única da Capital. Primavera do Leste/MT, 28 de junho de 2018. 

Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011766-92.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZA PIENIZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL MAZZUTTI NETO OAB - MT0016647A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

8011766-92.2015.8.11.0037. REQUERENTE: NEUZA PIENIZ REQUERIDO: 

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE Vistos, Tendo em vista a 

independência do microssistema jurídico dos Juizados Especiais em 

relação às normas do Código de Processo Civil, sobretudo à vista do que 

preveem a Constituição Federal, em seu art. 98, inc. I, a Lei 9.099/1995 e a 

Lei 12.153/2009, corroborado pelo art. 1.046, §2º, do novo CPC, ao 

determinar que: Permanecem em vigor as disposições especiais dos 

procedimentos regulados em outras leis, aos quais se aplicará 

supletivamente este Código, entende-se pela manutenção do juízo de 

admissibilidade recursal no âmbito dos Juizados Especiais. Assim, recebo 

o recurso inominado, visto que tempestivo. Dispensado o preparo, uma 

vez que o recorrente é o Município de Primavera do Leste, nos termos do 

artigo 1.007, §1º, do Código de Processo Civil c/c artigo 27 da Lei 

12.153/2009. O recebimento do recurso dá-se meramente no efeito 

devolutivo, nos termos do artigo 43, primeira parte, da Lei 9.099/95. 

Intime-se o recorrente, dando-lhe conhecimento desta decisão e INTIME-SE 

O RECORRIDO (PARTE AUTORA) PARA, querendo, APRESENTAR SUAS 

CONTRARRAZÕES, EM 10 (DEZ) DIAS. Expeça-se a certidão (se 

necessária) e encaminhe-se o processo para apreciação pela Egrégia 

Turma Recursal Única. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 29 de junho de 

2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011771-17.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ALEXANDRE DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL MAZZUTTI NETO OAB - MT0016647A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

8011771-17.2015.8.11.0037. REQUERENTE: PAULO ALEXANDRE DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE Vistos, 

Tendo em vista a independência do microssistema jurídico dos Juizados 

Especiais em relação às normas do Código de Processo Civil, sobretudo à 

vista do que preveem a Constituição Federal, em seu art. 98, inc. I, a Lei 

9.099/1995 e a Lei 12.153/2009, corroborado pelo art. 1.046, §2º, do novo 

CPC, ao determinar que: Permanecem em vigor as disposições especiais 

dos procedimentos regulados em outras leis, aos quais se aplicará 

supletivamente este Código, entende-se pela manutenção do juízo de 

admissibilidade recursal no âmbito dos Juizados Especiais. Assim, recebo 

o recurso inominado, visto que tempestivo. Dispensado o preparo, uma 

vez que o recorrente é o Município de Primavera do Leste, nos termos do 

artigo 1.007, §1º, do Código de Processo Civil c/c artigo 27 da Lei 

12.153/2009. O recebimento do recurso dá-se meramente no efeito 

devolutivo, nos termos do artigo 43, primeira parte, da Lei 9.099/95. 

Intime-se o recorrente, dando-lhe conhecimento desta decisão e INTIME-SE 

O RECORRIDO (PARTE AUTORA) PARA, querendo, APRESENTAR SUAS 

CONTRARRAZÕES, EM 10 (DEZ) DIAS. Expeça-se a certidão (se 

necessária) e encaminhe-se o processo para apreciação pela Egrégia 

Turma Recursal Única. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 29 de junho de 

2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 8011751-26.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

NILVANI MARQUES MEDRADO SZEWCZAK (EXEQUENTE)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

8011751-26.2015.8.11.0037. EXEQUENTE: NILVANI MARQUES MEDRADO 

SZEWCZAK, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, A parte autora 

demonstrou que efetuou a renovação do pedido perante o SUS (Id 

13916573). No mais. Trata-se de novo cumprimento de sentença, para 

adimplemento de obrigação de trato sucessivo, instrumentalizado com 

Declaração Médica atualizada e orçamentos (Id 12965628). Pois bem. 

Apesar de o Município de Primavera do Leste/MT ter declarado que 

recebeu e encaminhou os documentos para atualização cadastral perante 

a Farmácia de Demanda Extraordinária, do Estado de Mato Grosso, para 

as providências cabíveis, o requerido, mais uma vez, não cumpriu a 

sentença. Por outro lado, a despeito da exigência do artigo 12 da Lei nº 

12.153/2009, que determina a prévia intimação do executado para cumprir 

“(...) acordo ou sentença, com trânsito em julgado, que imponham 

obrigação de fazer, não fazer ou entrega de coisa certa (...)”, no presente 

caso, observo que a Fazenda Pública Estadual já foi exaustiva e 

reiteradamente intimada a cumprir: a tutela antecipada e a sentença que a 

ratificou (esta, já transitada em julgado), tanto por meio de sequestro de 

valores decorrente da tutela provisória de urgência, quanto através dos 

sucessivos cumprimentos de sentença, anteriores ao petitório sob análise. 

Assim, excepcionalmente, em consonância com as razões retroexpostas, 

deixo de novamente intimar o executado sobre o último cumprimento da 

sentença (requerido no Id’s 10791690, 10791714, 10791737 e 10791726), 

bem como, nos termos do artigo 13 da Lei nº 12.153/2009 e do édito 

sentencial da fase cognitiva, defiro o sequestro do numerário em face do 

devedor/executado, Estado de Mato Grosso, R$ 4.767,91 (quatro mil, 

setecentos e sessenta e sete reais e noventa e um), referente a 4CX do 

medicamento Torval 500mg e 5CX do medicamento Aristab 20mg, 

diretamente no setor privado, em favor do(a) paciente epigrafado(a). Após 

efetivação da ordem de bloqueio, via Bacen Jud, junte-se o respectivo 

comprovante. Depois da efetivação da ordem acima, transferirei a quantia 

para a conta judicial gerida pelo Tribunal de Justiça. Solicite-se a 

vinculação do valor pelo departamento competente do Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso. Expeça-se alvará em favor do 

fornecedor com orçamento de menor valor (neste caso, Farmácia 

Drogafarma), cujos dados foram indicados pelo exequente. Expedido o 

alvará, intime-se a parte autora a providenciar a retirada do(s) 

medicamento(s) diretamente com o fornecedor, bem como a trazer a(s) 

nota(s) fiscal(is), no prazo de 10 (dez) dias, após a aquisição. Ressalto 

que também deve ser juntada a nota fiscal do cumprimento anterior, no 

prazo de 10 (dez) dias, em respeito a decisão de ID 11206938 (alvará 

eletrônico nº 376117-7/2018). Com a juntada das notas fiscais relativas à 

aquisição do produto/serviço de saúde, bem como nos termos do artigo 

11, caput e §§ 1º, 4º e 5º, do Provimento nº 02/2015-CGJ, abra-se vista 

à(s) parte(s) ré(s), pelo prazo de 10 (dez) dias. Após, concluso o 

processo para extinção do presente cumprimento de sentença. Futuros 

cumprimentos de sentença deverão observar a necessária renovação da 

obrigação diretamente perante o(s) réu(s), sob pena de perda da eficácia, 

conforme fundamentos da sentença. Cumpra-se com urgência, servindo a 

presente decisão como carta precatória/carta/mandado de citação e 

intimação/ofício, conforme dados constantes no processo. Primavera do 

Leste/MT, 29 de junho de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000313-54.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

NEUSA CHIARELO RIVA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO COSTA NICOLINO OAB - MT0012900A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SA CREDITO IMOBILIARIO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1000313-54.2017.8.11.0037. REQUERENTE: NEUSA CHIARELO RIVA 

REQUERIDO: BRADESCO SA CREDITO IMOBILIARIO Vistos, Recebo o 

recurso, visto que tempestivo, já que a sentença foi prolatada em 

21/02/2018 (id. nº11681553), ocasião em que a requerida registrou ciência 

da sentença através do ícone “Expedientes” em 22/02/2018, e apresentou 

recurso em 02/03/2018(id. nº12009726), dentro do prazo legal. O preparo 

foi comprovado nos autos (id. n°12009774, id. n°12009780). O 

recebimento do recurso se dá meramente no efeito devolutivo, nos termos 

do art. 43, primeira parte, da Lei 9.099/95. Considerando que as 

contrarrazões já foram anexadas aos autos (id. n°13638929), 

encaminhe-se os autos para apreciação da Colenda Turma Recursal Única 

da Capital. Primavera do Leste/MT, 03 de julho de 2018. Eviner Valério Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011656-59.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ILDELINO PEREIRA DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALITA MOURA BARRETO OAB - MT0019488S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

8011656-59.2016.8.11.0037. REQUERENTE: ILDELINO PEREIRA DOS REIS 

REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, Vistos, 

Recebo o recurso, visto que tempestivo, já que a sentença foi prolatada 

em 26/02/2018 (id. nº11791285), ocasião em que a requerida registrou 

ciência da sentença através do ícone “Expedientes” em 28/02/2018, e 

apresentou recurso em 12/03/2018(id. nº12161764), dentro do prazo 

legal. O preparo foi comprovado nos autos (id. n°12161758, id. 

n°12161764). O recebimento do recurso se dá meramente no efeito 

devolutivo, nos termos do art. 43, primeira parte, da Lei 9.099/95. 

Considerando que as contrarrazões já foram anexadas aos autos (id. 

n°13280287), encaminhe-se os autos para apreciação da Colenda Turma 

Recursal Única da Capital. Primavera do Leste/MT, 03 de julho de 2018. 

Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010280-38.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO BARROS FRANCISHINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLI MARIANI LIMA DA SILVA OAB - MT19369/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

8010280-38.2016.8.11.0037. REQUERENTE: RICARDO BARROS 

FRANCISHINI REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos, Recebo o recurso, visto 

que tempestivo, já que a sentença foi prolatada em 26/02/2018 (id. 

nº11791272), ocasião em que a requerida registrou ciência da sentença 

através do ícone “Expedientes” no dia 28/02/2018, e apresentou recurso 

em 12/03/2018(id. nº12162878), dentro do prazo legal. O preparo foi 

comprovado nos autos (id. n°12162853, id. n°12162874). O recebimento 

do recurso se dá meramente no efeito devolutivo, nos termos do art. 43, 

primeira parte, da Lei 9.099/95. Intime-se o recorrente, dando-lhe 

conhecimento desta decisão e INTIME-SE O RECORRIDO PARA AS 

CONTRARRAZÕES, EM 10(DEZ) DIAS. Juntadas as contrarrazões, 

encaminhe-se os autos para apreciação da Colenda Turma Recursal Única 

da Capital. Primavera do Leste/MT, 03 de julho de 2018. Eviner Valério Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002172-08.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDES RODRIGUES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT0012952A (ADVOGADO)

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0014232A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1002172-08.2017.8.11.0037. REQUERENTE: FERNANDES RODRIGUES DE 

SOUZA REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos, Recebo 

o recurso, visto que tempestivo, já que a sentença foi prolatada em 

26/02/2018 (id. nº11792625), ocasião em que a requerente registrou 

ciência da sentença através do ícone “Expedientes” no dia 27/02/2018, e 

apresentou recurso em 08/03/2018(id. nº12117317), dentro do prazo 

legal. Considerando que a recorrente não possui condições financeiras 

que possa suportar as custas processuais, DEFIRO a gratuidade de 

justiça. O recebimento do recurso se dá meramente no efeito devolutivo, 

nos termos do art. 43, primeira parte, da Lei 9.099/95. Intime-se o 

recorrente, dando-lhe conhecimento desta decisão e INTIME-SE O 

RECORRIDO PARA AS CONTRARRAZÕES, EM 10(DEZ) DIAS. Juntadas as 

contrarrazões, encaminhe-se os autos para apreciação da Colenda Turma 

Recursal Única da Capital. Primavera do Leste/MT, 03 de julho de 2018. 

Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001175-25.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA MARA BASEI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRA MARA BASEI OAB - MT5066/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA ABRIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1001175-25.2017.8.11.0037. REQUERENTE: SANDRA MARA BASEI 

REQUERIDO: EDITORA ABRIL S.A. Vistos, Recebo o recurso, visto que 

tempestivo, já que a sentença foi prolatada em 26/02/2018 (id. 

nº11838512), ocasião em que a requerida registrou ciência da sentença 

através do ícone “Expedientes” no dia 01/03/2018, e apresentou recurso 

em 09/03/2018(id. nº12131316), dentro do prazo legal. O preparo foi 

comprovado nos autos (id. n°12131321, id. n°12131332). O recebimento 

do recurso se dá meramente no efeito devolutivo, nos termos do art. 43, 

primeira parte, da Lei 9.099/95. Considerando que as contrarrazões já 

foram anexadas aos autos(id. n°12333370), encaminhe-se os autos para 

apreciação da Colenda Turma Recursal Única da Capital. Primavera do 

Leste/MT, 03 de julho de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010591-73.2009.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:
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WILSON JOAO MARCHETTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI OAB - MT0007366A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROMANTIELI PEREIRA DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE Processo: 

8010591-73.2009.8.11.0037. EXEQUENTE: WILSON JOAO MARCHETTO 

EXECUTADO: ROMANTIELI PEREIRA DE SOUZA Vistos. Cuida-se de Ação 

de Execução por quantia certa, com base em Título Executivo Extrajudicial 

que WILSON JOÃO MARCHETTO move em desfavor de ROMANTIELI 

PEREIRA DE SOUZA. Em manifestação acostada aos autos (Id. n.º 

3353474), a parte exequente requer que a execução recaia sobre os 

lucros da empresa RPS Representante de Equipamentos Ltda - Me (CNPJ: 

36.913.630/0001-02), da qual a Executada é sócia, nos termos do artigo 

1.026 do Código Civil, e restando infrutífera, requer seja obedecida a 

ordem de penhora, atingindo as quotas da sociedade pertencente à 

Executada, conforme autoriza o inciso IX do artigo 835 do Novo Código de 

Processo Civil. É o breve relatório. Decido. Apesar de não haver norma 

vigente tratando expressamente do tema de desconsideração inversa da 

personalidade jurídica, a doutrina e jurisprudência admitem tal espécie de 

“desconsideração”, em situações excepcionais. A 3ª Turma do STJ, no 

REsp 948.117-MS, julgado em 22.06.2010, por meio da Ministra Nancy 

Andrighi ponderou: “considerando-se que a finalidade da disregard 

doctrine é combater a utilização indevida do ente societário por seus 

sócios, o que pode ocorrer também nos casos em que o sócio controlador 

esvazia o seu patrimônio pessoal e o integraliza na pessoa jurídica, 

conclui-se, de uma interpretação teleológica do art. 50 do CC/02, ser 

possível a desconsideração inversa da personalidade jurídica, de modo a 

atingir bens da sociedade em razão de dívidas contraídas pelo sócio 

controlador, conquanto preenchidos os requisitos previstos na norma". 

Desta forma, apesar de sedimentada a denominação pela doutrina e 

jurisprudência, não parece adequado o nome atribuído, mas sim, 

caracteriza-se como fraude contra credores, onde a parte executada 

transfere seus bens para a empresa, ou terceiros para fraudar os seus 

credores, sendo que este tipo de ação tem os seus requisitos e ritos 

processuais próprios. Para se decretar a Desconsideração Inversa da 

Personalidade Jurídica há que restar demonstrado, nos termos do art. 50 

do Código Civil, por interpretação teleológica, o abuso da personalidade 

jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão 

patrimonial. Neste diapasão, nos presentes autos não restam 

demonstradas de forma necessária os requisitos da medida, uma vez que 

a parte exequente não trouxe qualquer comprovação de que a executada 

tenha transferido seus bens para a empresa com o intuito de fraude. 

Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de desconsideração inversa da 

personalidade jurídica (Id. 3353474) e determino que a parte exequente 

indique bens da parte executada passíveis de penhora, no prazo de 30 

(trinta) dias, sob pena de extinção do feito nos termos do art. 53, § 4º da 

Lei 9.099/95. Intime-se. Após, concluso o processo. Primavera do 

Leste/MT, 03 de julho de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1004491-12.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA STEFANELLO CANZIAN THOMAZI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1004491-12.2018.8.11.0037. REQUERENTE: FERNANDA STEFANELLO 

CANZIAN THOMAZI REQUERIDO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, Trata-se de Ação Ordinária de 

obrigação de fazer proposta por FERNANDA STEFANELLO CANZIAN 

THOMAZI em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE 

PRIMAVERA DO LESTE/MT, todos qualificados na petição inicial, em que 

pretende a concessão antecipada dos efeitos da tutela jurisdicional para 

que o(s) requerido(s) adote(m) as providências necessárias para 

dispensação do(s) medicamento(s) Enoxaparina sódica 40mg, via Sistema 

Único de Saúde. Relata na petição inicial que sofre de TROMBOFILIA 

GESTACIONAL (CID: 10 D68) que tem histórico de aborto e informa que o 

medicamento é necessário para fazer o tratamento durante sua gestação. 

Aduz que a situação é de urgência, que é hipossuficiente financeira, pois 

não possui recursos financeiros suficientes para arcar com os custos do 

tratamento. Instado pela Defensoria Pública sobre a disponibilização do 

medicamento através do ofício 127/2018/DPPVA (Id 13936040), o Poder 

Público respondeu através do Ofício 50/2018 que “as pretensões 

solicitadas extrapolam a competência do município, comprometendo e 

trazendo grave lesão às finanças do erário municipal (...)” (Id13936140). É 

O RELATÓRIO. FUNDAMENTO. DECIDO. A causa está inserta, por ora, na 

competência deste Juízo, em conformidade com a Lei nº 12.153, de 22 de 

dezembro de 2009 (artigos 1º, parágrafo único e 2º, caput), combinada 

com a Resolução 4/2014/TP, já que de antemão não é possível aferir que o 

valor extrapole o limite de 60 (sessenta) salários mínimos. No Juizado 

Especial da Fazenda Pública, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento 

das partes, deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no 

curso do processo, para evitar dano de difícil ou incerta reparação (art. 3º 

da Lei 12.153/2009). Para a concessão da tutela provisória de urgência, 

de natureza antecipada, devem ser atendidos os requisitos delineados 

nos artigos 300 e 303 a Código de Processo Civil vigente, sob as 

advertências do artigo 302, in verbis: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1º 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2º A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. (...) Art. 

303. Nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da 

ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada 

e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide, do direito 

que se busca realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do 

processo. (...) (Destaquei) A probabilidade do direito buscado está 

demonstrada pelo teor da petição inicial, em especial pelo Relatório Médico 

e pelo Receituário, ambos subscritos pelo Dr. Nilo Amancio da Costa, 

Ginecologista e Obstetra, CRM/MT 5192 (Id 13936109), os quais apontam a 

prescrição do medicamento vindicado, o diagnóstico da doença, além da 

justificativa para o tratamento prescrito. O parecer técnico do NAT em 

relação ao medicamento foi de que: “A enoxaparina foi submetida à 

avaliação da CONITEC (Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologia 

no SUS) e da Comissão Permanente de Farmácia Terapêutica 

(CPTF/SES/SUS) que é signatária da REBRATS ( Rede Brasileira de 

Avaliação de Tecnologias de Saúde). Após análise da CONITEC, foi 

publicada a Portaria nº 10, de 24 de janeiro de 2018, que em seu Art 1° , 

aduz: - Incorporar a enoxaparina sódica 40 mg/ 0,4 mL para o tratamento 

de gestantes com trombofilia no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS. 

Entretanto, até o momento ainda não houve publicação do Ministério de 

Saúde referente ao Protocolo Clínico e Diretriz Terapêutica (PCDT) da 

referida patologia.” Apesar disso, a praxe forense tem demonstrado que a 

Enoxaparina sódica tem sido reiteradamente requerida em outras tantas 

ações neste Juizado Especial da Fazenda Pública, que, inclusive, são 

fundadas em prescrições de diferentes médicos. Dessa forma, entendo 

que a parte autora trouxe suficientes esclarecimentos médicos acerca da 

inviabilidade dos produtos ofertados pelo SUS, ao seu quadro clínico, 

notadamente no que tange à prescrição do medicamento vindicado como o 

tratamento adotado nos serviços de referência em obstetrícia e na 

literatura médica, pautados em critérios de segurança e eficácia. Ademais, 

segundo se denota da consulta à CONITEC (disponível em: ), a 

Enoxaparina sódica consiste num princípio ativo, inexistindo, por ora, 

medicamento genérico1 disponível no mercado nacional. Portanto, a 

dispensação do fármaco deverá pautar-se por qualquer uma das marcas 

comercializadas, desde que apresentem o menor preço. Destarte, nestas 

circunstâncias, não se considera configurada a preferência de marca 

e/ou de fabricante e, como corolário, de afronta à Lei n° 8.666/1993, 

tampouco à Constituição Federal. No que diz respeito ao perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo, verifica-se pelo teor das 
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declarações da especialista, consistente em “(...) situação de emergência, 

se não usar a medicação tem risco de ter a 5ª perda” (Id 13606834). 

Também se verifica pelo tempo mínimo legal de trâmite do processo, uma 

vez que, se ao final a sentença for favorável ao(à) 

requerente/substituído(a), este(a) já poderá ter a sua condição agravada, 

talvez irremediavelmente. Por fim, destaco que, no que diz respeito ao 

perigo de irreversibilidade dos efeitos do provimento antecipado, o direito 

alegado está razoavelmente demonstrado neste feito, bem como este não 

constitui óbice ao deferimento da medida, pois tal requisito é mitigado pelo 

princípio da proporcionalidade, haja vista que, nesses casos, devem 

prevalecer os direitos à saúde e à vida sobre o interesse econômico do 

ente público (Nesse sentido são os seguintes precedentes: TJ/MT, AI, 

123307/2013, Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Terceira Câmara Cível, Data 

do Julgamento 16/12/2014, Data da publicação no DJE 19/12/2014. TJ-SC, 

AG: 20130800558 SC 2013.080055-8 (Acórdão), Relator: Sérgio Roberto 

Baasch Luz, Data de Julgamento: 09/06/2014, Segunda Câmara de Direito 

Público Julgado. TJ-PR, 8821863 PR 882186-3 (Acórdão), Relator: Nilson 

Mizuta, Data de Julgamento: 31/05/2012, 10ª Câmara Cível.). Diante do 

exposto, com supedâneo no artigo 3º da Lei 12.153/09 c/c artigos 300 e 

303, ambos do Código de Processo Civil, defiro a tutela provisória de 

urgência satisfativa, para cominar ao(s) requerido(s) a obrigação de: 

dispensar para FERNANDA STEFANELLO CANZIAN THOMAZI 

(qualificado(a) na petição inicial) o medicamento Enoxaparina sódica 40mg, 

no prazo de 3 (três) dias, pelo período que se fizer necessário (de acordo 

com indicação médica), além dos demais tratamentos posteriores, que se 

fizerem necessários, conforme requerido na petição inicial (desde que 

acompanhada da necessária justificativa médica e não seja ultrapassada 

a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública) ou, no mesmo 

prazo, indique(m) data próxima para disponibilização. Ainda, caso não 

tenha(m) condições de cumprir a obrigação, faculto ao(s) ente(s) 

público(s) indicar outro fornecedor que a satisfaça com custo inferior ao 

menor orçamento trazido nos autos, que é, por ora, no valor de R$ 

9500,00 (nove mil e quinhentos reais), conforme orçamento no Id 

13936067. Advirto que o não cumprimento da obrigação de fazer ensejará 

a aplicação das medidas necessárias à satisfação da obrigação (art. 297 

do CPC), neste caso, o bloqueio de verba pública, conforme precedentes 

jurisprudenciais, a seguir transcritos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO 

CIVIL PÚBLICA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INDEFERIMENTO. JUNTADA 

DE RECEITUÁRIO QUE ATESTAM A PATOLOGIA DA AUTORA. DIREITO À 

SAÚDE E DO IDOSO. OBRIGAÇÃO CONSTITUCIONAL. DOS ENTES 

FEDERADOS. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO CIRÚRGICO. 

POSSIBILIDADE. POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO EM FACE DO 

DESCUMPRIMENTO DA MEDIDA. AGRAVO PROVIDO. 1. É dever do 

Estado, à luz do artigo 196 da CF, prover os meios necessários ao pleno 

exercício do direito à saúde. 2. A obrigação do Estado de fornecer à 

pessoa hipossuficiente tratamento digno de saúde é inequívoca e decorre 

de regra constitucional insculpida no artigo 196 da Carta da República. 3. 

Reconhecida a necessidade de fixação, em face do ente público, de um 

meio coercitivo para o cumprimento da obrigação, substitui-se a multa 

pecuniária, pela possibilidade do bloqueio on line, por se apresentar mais 

efetivo à entrega da tutela vindicada. 4. Agravo provido. TJ/MT, AI, 

134182/2013, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, TERCEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 09/09/2014, Data da publicação no 

DJE 15/09/2014. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE 

SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIREITO CONSTITUCIONAL À 

SAÚDE. FIXAÇÃO DE MULTA. POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO EM CONTA 

DO PODER PÚBLICO. RECURSO DESPROVIDO. É possível concessão de 

liminar contra a Fazenda Pública em hipóteses em que o seu indeferimento 

pode resultar à parte demandante dano de difícil reparação, tal como é o 

caso dos autos, em que a necessidade e a urgência do tratamento 

postulado restou devidamente comprovada. A jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o funcionamento do 

Sistema Único de Saúde (SUS) é de responsabilidade solidária da União, 

Estados-membros e Municípios, de modo que quaisquer destas entidades 

têm legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de demanda que 

objetive a garantia do acesso à medicação para pessoas desprovidas de 

recursos financeiros. (REsp n. 771.537/RJ, Segunda Turma, relatora 

Ministra Eliana Calmon, DJ de 3.10.2005). Reconhecendo a necessidade 

de fixação de um meio coercitivo em face do ente público, para o 

cumprimento da obrigação, substitui-se a multa pecuniária, pela 

possibilidade do bloqueio Bacenjud, por se apresentar mais efetivo à 

entrega da tutela vindicada, já que a multa se traduz em prejuízo à 

coletividade. TJ/MT, AI, 107183/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, 

QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 11/03/2014, Data da 

publicação no DJE 20/03/2014. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. 

RECURSO ESPECIAL. ADOÇÃO DE MEDIDA NECESSÁRIA À EFETIVAÇÃO 

DA TUTELA ESPECÍFICA OU À OBTENÇÃO DO RESULTADO PRÁTICO 

EQUIVALENTE. ART. 461, § 5o. DO CPC. BLOQUEIO DE VERBAS 

PÚBLICAS. POSSIBILIDADE CONFERIDA AO JULGADOR, DE OFÍCIO OU A 

REQUERIMENTO DA PARTE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. ACÓRDÃO 

SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C DO CPC E DA RESOLUÇÃO 08/2008 

DO STJ. 1. Tratando-se de fornecimento de medicamentos, cabe ao Juiz 

adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se 

necessário, determinar até mesmo, o sequestro de valores do devedor 

(bloqueio), segundo o seu prudente arbítrio, e sempre com adequada 

fundamentação. 2. Recurso Especial provido. Acórdão submetido ao 

regime do art. 543-C do CPC e da Resolução 08/2008 do STJ. (STJ. REsp: 

1069810 RS 2008/0138928-4, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA 

FILHO, Data de Julgamento: 23/10/2013, S1. PRIMEIRA SEÇÃO, Data de 

Publicação: DJe 06/11/2013). Consigno que a obrigação de fazer fica 

limitada ao teto do Juizado Especial da Fazenda Pública, que é de 60 

(sessenta) salários mínimos. O(s) requerido(s) fica(m) advertido(s) que o 

descumprimento desta decisão judicial poderá ensejar a responsabilização 

penal e administrativa de seus responsáveis legais, sem prejuízo da 

medida cível cabível (supradescrita), para efetivação da tutela jurisdicional 

deferida. CITE-SE o Estado de Mato Grosso, na pessoa do seu 

representante legal, pela via eletrônica disponibilizada, quanto aos termos 

da presente ação, CIENTIFICANDO-O de que não dispõe de prazo 

diferenciado para a prática de qualquer ato processual (artigo 7º da Lei 

12.153, de 2009), bem como de que, não sendo contestada a ação, 

incorrerá em revelia (arts. 344 e 345, inc. II, do CPC). INTIME-SE o Gestor 

do SUS, no âmbito estadual, por carta precatória, para cumprimento da 

tutela antecipada ora deferida. CITE-SE o Município de Primavera do 

Leste/MT, na pessoa do seu representante legal, pela via eletrônica 

disponibilizada, quanto aos termos da presente ação, CIENTIFICANDO-O 

de que não dispõe de prazo diferenciado para a prática de qualquer ato 

processual (artigo 7º da Lei 12.153, de 2009), bem como de que, não 

sendo contestada a ação, incorrerá em revelia (arts. 344 e 345, inc. II, do 

CPC). INTIME-SE, ainda, o Gestor do SUS, na pessoa do Secretário 

Municipal de Saúde, para cumprimento da tutela antecipada ora deferida, 

por meio dos endereços eletrônicos disponíveis na Secretaria Judiciária. 

Deixo de designar audiência de conciliação, porque incongruente com a 

marcha processual resultante da medida antecipatória da tutela ora 

deferida, atentando-se, contudo, que o prazo para defesa, neste caso, é 

de 30 (trinta) dias, em consonância com o Enunciado 1, da Fazenda 

Pública de Mato Grosso, a seguir transcrito: Enunciado 1. A critério do juiz, 

poderá ser dispensada a realização da audiência de conciliação, no 

âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública, desde que fixe o prazo de 

30 (trinta) dias para apresentar defesa. (Enunciado da Fazenda Pública de 

Mato Grosso. Aprovado no XIII Encontro de Juízes dos Juizados Especiais 

de Mato Grosso. Cuiabá-MT). Após a manifestação das partes, em não 

havendo incidentes, dê-se vista ao Ministério Público. Cumpra-se com 

urgência (no plantão diurno), servindo a presente decisão como carta 

precatória/carta/mandado de citação e intimação/ofício, conforme dados 

constantes da petição inicial. Primavera do Leste/MT, 03 de julho de 2018. 

Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000349-96.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA COSTA VILELA SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENAN LUIS GOMES MENDONCA OAB - MT0022597A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1000349-96.2017.8.11.0037. REQUERENTE: LETICIA COSTA VILELA 

SOARES REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, Recebo o recurso, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102874/7/2018 Página 148 de 859



visto que tempestivo, já que a sentença foi prolatada em 26/02/2018 (id. 

nº11838519), ocasião em que a requerente registrou ciência da sentença 

através do ícone “Expedientes” no dia 27/02/2018, e apresentou recurso 

em 10/03/2018(id. nº12148872), dentro do prazo legal. Considerando que 

a recorrente não possui condições financeiras que possa arcar com as 

custas processuais, DEFIRO o pedido da justiça gratuita. O recebimento do 

recurso se dá meramente no efeito devolutivo, nos termos do art. 43, 

primeira parte, da Lei 9.099/95. Intime-se o recorrente, dando-lhe 

conhecimento desta decisão e INTIME-SE O RECORRIDO PARA AS 

CONTRARRAZÕES, EM 10(DEZ) DIAS. Juntadas as contrarrazões, 

encaminhe-se os autos para apreciação da Colenda Turma Recursal Única 

da Capital. Primavera do Leste/MT, 03 de julho de 2018. Eviner Valério Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012059-28.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ALECIANE APARECIDA PEREIRA GUEDES GODOI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIRO FUNKE OAB - MT0009645A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

8012059-28.2016.8.11.0037. REQUERENTE: ALECIANE APARECIDA 

PEREIRA GUEDES GODOI REQUERIDO: OI S/A Vistos, Recebo o recurso, 

visto que tempestivo, já que a sentença foi prolatada em 27/02/2018 (id. 

nº6694966), ocasião em que a requerida registrou ciência da sentença 

através do ícone “Expedientes” no dia 27/02/2018, e apresentou recurso 

em 09/03/2018(id. nº12127040), dentro do prazo legal. O preparo foi 

comprovado nos autos (id. n°12127047). O recebimento do recurso se dá 

meramente no efeito devolutivo, nos termos do art. 43, primeira parte, da 

Lei 9.099/95. Considerando que as contrarrazões já foram anexadas aos 

autos(id. n°12308648), encaminhe-se os autos para apreciação da 

Colenda Turma Recursal Única da Capital. Primavera do Leste/MT, 03 de 

julho de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003385-49.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CLEONICE LOURENCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MELQUISEDEC JOSE ROLDAO OAB - MT0022161A (ADVOGADO)

JANIO QUADROS JOSE ROLDAO OAB - MG107099 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1003385-49.2017.8.11.0037. REQUERENTE: CLEONICE LOURENCO 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, Recebo o recurso, visto que 

tempestivo, já que a sentença foi prolatada em 27/02/2018 (id. 

nº11886004), ocasião em que a requerida registrou ciência da sentença 

através do ícone “Expedientes” no dia 09/03/2018, e apresentou recurso 

em 09/03/2018(id. nº12138900), dentro do prazo legal. O preparo foi 

comprovado nos autos (id. n°12138902, id. n°12138917). O recebimento 

do recurso se dá meramente no efeito devolutivo, nos termos do art. 43, 

primeira parte, da Lei 9.099/95. Intime-se o recorrente, dando-lhe 

conhecimento desta decisão e INTIME-SE O RECORRIDO PARA AS 

CONTRARRAZÕES, EM 10(DEZ) DIAS. Juntadas as contrarrazões, 

encaminhe-se os autos para apreciação da Colenda Turma Recursal Única 

da Capital. Primavera do Leste/MT, 03 de julho de 2018. Eviner Valério Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012303-54.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANDRA BROCK DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA BROCH DE CAMPOS OAB - MT0013058A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

8012303-54.2016.8.11.0037. REQUERENTE: ELIZANDRA BROCK DE 

CAMPOS REQUERIDO: NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA Vistos, 

Recebo o recurso, visto que tempestivo, já que a sentença foi prolatada 

em 28/02/2018 (id. nº11978025), ocasião em que a requerida registrou 

ciência da sentença através do ícone “Expedientes” no dia 01/03/2018, e 

apresentou recurso em 12/03/2018(id. nº12166734), dentro do prazo 

legal. O preparo foi comprovado nos autos (id. n°12166759, id. 

n°12166770). O recebimento do recurso se dá meramente no efeito 

devolutivo, nos termos do art. 43, primeira parte, da Lei 9.099/95. 

Considerando que as contrarrazões já foram anexadas aos autos (id. 

n°12232032), encaminhe-se os autos para apreciação da Colenda Turma 

Recursal Única da Capital. Proceda-se a habilitação nos autos em relação 

ao procurador Nelson Wilians Fratoni Rodrigues, OAB/MT n°11065-A e 

OAB/SP 128.341. Primavera do Leste/MT, 03 de julho de 2018. Eviner 

Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011768-28.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LEONOR JOAO MARINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ROSA DE REZENDE HOSHIKA OAB - MT0012102A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAIS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP0117417A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

8011768-28.2016.8.11.0037. REQUERENTE: LEONOR JOAO MARINI 

REQUERIDO: MAIS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI - ME Vistos, 

Recebo o recurso, visto que tempestivo, já que a sentença foi prolatada 

em 27/02/2018 (id. nº11892183), ocasião em que a requerida registrou 

ciência da sentença através do ícone “Expedientes” no dia 01/03/2018, e 

apresentou recurso em 07/03/2018(id. nº12083577), dentro do prazo 

legal. O preparo foi comprovado nos autos (id. n°12083584, id. 

n°12083586). O recebimento do recurso se dá meramente no efeito 

devolutivo, nos termos do art. 43, primeira parte, da Lei 9.099/95. Intime-se 

o recorrente, dando-lhe conhecimento desta decisão e INTIME-SE O 

RECORRIDO PARA AS CONTRARRAZÕES, EM 10(DEZ) DIAS. Juntadas as 

contrarrazões, encaminhe-se os autos para apreciação da Colenda Turma 

Recursal Única da Capital. Primavera do Leste/MT, 03 de julho de 2018. 

Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004279-25.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUNICE RIBEIRO VELOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARA DE OLIVEIRA OAB - MT0018817A (ADVOGADO)

SUZIMARIA MARIA DE SOUZA ARTUZI OAB - MT0014231A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1004279-25.2017.8.11.0037. REQUERENTE: CLEUNICE RIBEIRO VELOSO 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos, Recebo o recurso, visto que tempestivo, já que a sentença foi 

prolatada em 28/02/2018 (id. nº11194800), ocasião em que a requerida 

registrou ciência da sentença através do ícone “Expedientes” no dia 

02/03/2018, e apresentou recurso em 12/03/2018(id. nº12176621), dentro 

do prazo legal. O preparo foi comprovado nos autos (id. n°12176619, id. 

n°12176620). O recebimento do recurso se dá meramente no efeito 

devolutivo, nos termos do art. 43, primeira parte, da Lei 9.099/95. 

Considerando que as contrarrazões já foram anexadas aos autos (id. 

n°12272799), encaminhe-se os autos para apreciação da Colenda Turma 

Recursal Única da Capital. Primavera do Leste/MT, 03 de julho de 2018. 

Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012321-75.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO DE GODOY COELHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLI MARIANI LIMA DA SILVA OAB - MT19369/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

8012321-75.2016.8.11.0037. REQUERENTE: BRUNO DE GODOY COELHO 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Vistos, Recebo o 

recurso, visto que tempestivo, já que a sentença foi prolatada em 

27/02/2018 (id. nº11888600), ocasião em que o requerente registrou 

ciência da sentença através do ícone “Expedientes” no dia 27/02/2018, e 

apresentou recurso em 01/03/2018(id. nº11995172), dentro do prazo 

legal. Considerando que o recorrente não possui condições financeiras 

que possa arcar com as custas processuais, defiro o pedido da justiça 

gratuita. O recebimento do recurso se dá meramente no efeito devolutivo, 

nos termos do art. 43, primeira parte, da Lei 9.099/95. Intime-se o 

recorrente, dando-lhe conhecimento desta decisão e INTIME-SE O 

RECORRIDO PARA AS CONTRARRAZÕES, EM 10(DEZ) DIAS. Juntadas as 

contrarrazões, encaminhe-se os autos para apreciação da Colenda Turma 

Recursal Única da Capital. Primavera do Leste/MT, 03 de julho de 2018. 

Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000999-46.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DALVA ALVES DE OLIVEIRA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ROSA DE REZENDE HOSHIKA OAB - MT0012102A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BCV - BANCO DE CREDITO E VAREJO S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG0109730A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1000999-46.2017.8.11.0037. REQUERENTE: DALVA ALVES DE OLIVEIRA 

RIBEIRO REQUERIDO: BCV - BANCO DE CREDITO E VAREJO S/A. Vistos, 

Recebo o recurso, visto que tempestivo, já que a sentença foi prolatada 

em 27/02/2018 (id. nº11816935), ocasião em que a requerida registrou 

ciência da sentença através do ícone “Expedientes” no dia 06/03/2018, e 

apresentou recurso em 08/03/2018(id. nº12116128), dentro do prazo 

legal. O preparo foi comprovado nos autos (id. n°12116138, id. 

n°12116147). O recebimento do recurso se dá meramente no efeito 

devolutivo, nos termos do art. 43, primeira parte, da Lei 9.099/95. Intime-se 

o recorrente, dando-lhe conhecimento desta decisão e INTIME-SE O 

RECORRIDO PARA AS CONTRARRAZÕES, EM 10(DEZ) DIAS. Juntadas as 

contrarrazões, encaminhe-se os autos para apreciação da Colenda Turma 

Recursal Única da Capital. Primavera do Leste/MT, 03 de julho de 2018. 

Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011939-82.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CIRLENE DA SILVA MACIEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NATURA COSMÉTICOS S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

8011939-82.2016.8.11.0037. REQUERENTE: CIRLENE DA SILVA MACIEL 

REQUERIDO: NATURA COSMÉTICOS S.A Vistos, O recurso inominado é 

intempestivo. A sentença foi prolatada em 27/02/2018 (id. n°11909316), foi 

registrado ciência através do ícone “Expedientes” em 28/02/2018 e o 

Recurso interposto somente no dia 13/03/2018 (id. n°12197410). O prazo 

para recorrer é de dez dias nos Juizados Especiais, e passa a contar a 

partir da ciência da sentença, e não da juntada, conforme norma expressa 

do artigo 42, da Lei 9.099/95, bem como a jurisprudência maciça, retratada 

no seguinte julgado: RECURSO INTEMPESTIVO. INTERPOSIÇÃO DE 

RECURSO INOMINADO SEM OBSERVÂNCIA DO PRAZO DE DEZ DIAS 

(ART. 42, CAPUT, DA LEI 9099/95). INTEMPESTIVIDADE DECRETADA. O 

prazo de 10 dias para interposição do Recurso Inominado inicia-se quando 

da intimação da sentença e não da data da juntada da carta AR aos autos, 

nos termos do Enunciado 13, do FONAJE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 

UNÂNIME. (Recurso Cível Nº 71007702913, Segunda Turma Recursal 

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

em 30/05/2018). RECURSO INOMINADO. NÃO CONHECIMENTO. 

INTEMPESTIVIDADE. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO DE 10 DIAS. ART. 42 

DA LEI Nº 9.099/95. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 

(Recurso Cível Nº 71007681042, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: José Ricardo de Bem Sanhudo, Julgado em 

29/05/2018) Assim, considerando que o prazo final para a interposição do 

recurso cabível findou no dia 10/03/2018(sábado), o próximo dia útil 

previsto seria o dia 12/03/2018(segunda- feira) e não o dia 

13/03/2018(terça-feira). POSTO ISSO, CONSIDERO INTEMPESTIVO O 

RECURSO, NEGANDO SUA ADMISSIBILIDADE. INTIME-SE o advogado do 

recorrente acerca desta decisão. INTIME-SE o devedor para cumprir a 

sentença, no prazo de 15(quinze) dias, sob pena de multa de 10%(dez 

por cento) e de expedição de mandado de penhora e avaliação (art. 523, e 

§1° do Código de Processo Civil). Decorrido o prazo sem o cumprimento 

voluntário da sentença, venham conclusos para deliberações. Primavera 

do Leste/MT, 03 de julho de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010529-86.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ENIO ZANATTA OAB - MT0013318A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

IRACEMA MACEDO SANTANA DE SOUZA NETA OAB - BA22165 

(ADVOGADO)

LEIDIANE CARVALHO FRAGA MAGALHAES OAB - BA31082 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

8010529-86.2016.8.11.0037. REQUERENTE: JOSE RODRIGUES 

REQUERIDO: EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA Vistos, 

Recebo o recurso, visto que tempestivo, já que a sentença foi prolatada 

em 27/02/2018 (id. nº11924267), ocasião em que a requerida registrou 

ciência da sentença através do ícone “Expedientes” no dia 09/03/2018, e 

apresentou recurso em 14/03/2018(id. nº12205976), dentro do prazo 

legal. O preparo foi comprovado nos autos (id. n°12205980). O 

recebimento do recurso se dá meramente no efeito devolutivo, nos termos 

do art. 43, primeira parte, da Lei 9.099/95. Considerando que as 

contrarrazões já foram anexadas aos autos (id. n°12396823), 

encaminhe-se os autos para apreciação da Colenda Turma Recursal Única 

da Capital. Primavera do Leste/MT, 03 de julho de 2018. Eviner Valério Juiz 

de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000437-37.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MOVEBRAS COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ENIO ZANATTA OAB - MT0013318A (ADVOGADO)

ELIZANGELA BROCH DE CAMPOS OAB - MT0013058A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JACQUELINE ANDREA MARCIA ROSA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1000437-37.2017.8.11.0037. EXEQUENTE: MOVEBRAS COMERCIO E 

INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - ME EXECUTADO: JACQUELINE ANDREA 

MARCIA ROSA Vistos. Homologo a desistência da presente ação movida 

por MOVEBRAS COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - ME, para os 

fins do art. 200, § único, do CPC, conforme petição anexa aos autos(id 

11000507). Em consequência, julgo extinto o presente feito sem 

apreciação do mérito, com fundamento no art. 485, VIII, do NCPC. 

Publicado e registrado no Sistema. Intime-se. Após o trânsito em julgado, 

dê-se baixa e arquive-se o presente feito, observado as formalidades 

legais. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 29 de junho de 2018. Eviner 

Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1005016-28.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

REGIANE DO NASCIMENTO LUCAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 1005016-28.2017.8.11.0037 

Promovente: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO e 

REGIANE DO NASCIMENTO LUCAS. Promovido: ESTADO DE MATO 

GROSSO. Vistos e examinados os autos, Dispensado o relatório a teor do 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de ação promovida por MINISTERIO 

PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO e REGIANE DO NASCIMENTO 

LUCAS em face de ESTADO DE MATO GROSSO. FUNDAMENTO E DECIDO 

Analisando o processo verifico que encontra-se consubstanciado o 

bastante para julgamento sendo desnecessária a produção de outras 

provas, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado do mérito, 

conforme faculta o artigo 355, I, do Código de Processo Civil e com 

fundamento nos princípios da celeridade e economia processual. Passo à 

análise do mérito. O Ministério Público e a autora REGIANE DO 

NASCIMENTO LUCAS, ingressaram com ação aduzindo, que à época da 

propositura da ação, a autora Regiane estava gestante e apresentava um 

quadro de toxoplasmose, necessitando urgentemente fazer o uso do 

medicamento Rovamicina 1,5 MUI (princípio ativo Espiramicina), 

continuamente até o nascimento do bebê. Aduz ter solicitado a Secretaria 

de Saúde a disponibilidade dos medicamentos, entretanto foi informada de 

que os medicamentos não eram disponibilizados pelo SUS. Afirma não 

possuir condições de arcar com os custos dos medicamentos, bem como 

necessita de tais remédios com extrema urgência, vez que imprescindível 

para a saúde do feto. O Estado emergiu contra a ordem alegando que a 

autora não comprovou a negativa do mesmo em fornecer o exame e a 

consulta. Analisando-se os autos, observa-se que a tutela de urgência foi 

deferida na decisão de ID n° 10540506. Pois bem. Insta mencionar que a 

saúde da população é dever da União, Estados e Municípios e garantia do 

cidadão, devendo aqueles proporcionarem o suficiente para o seu bem 

estar. Assim, com fundamento no Princípio da Dignidade da Pessoa 

Humana, nenhum cidadão poderá sofrer qualquer ato que atente contra a 

sua saúde. O Princípio da Dignidade da Pessoa Humana abrange o direito 

do cidadão ao recebimento de amplo atendimento médico, de forma 

gratuita, desde que prescritos por profissional médico à pessoa 

hipossuficiente, portadora de doença grave, desprovida de recursos 

financeiros para custear o tratamento, sem o comprometimento de seu 

sustento próprio e de sua família, sob pena de colocar em risco sua 

própria vida. O artigo 196 da Carta Magna consagra o direito à saúde 

como dever do Estado, que deverá, por meio de políticas sociais e 

econômicas, propiciar aos necessitados não "qualquer tratamento", mas o 

mais adequado e eficaz, capaz de ofertar à pessoa enferma maior 

dignidade e menor sofrimento, senão vejamos: "Art. 196. A saúde é direito 

de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e 

econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos 

e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua 

promoção, proteção e recuperação". Analisando a narrativa fática 

descrita na exordial em confronto com os elementos probatórios 

carreados aos autos, denota-se que a paciente estava necessitando, com 

urgência, fazer uso do medicamento Rovamicina 1,5 MUI, que, no entanto, 

não estava sendo disponibilizado pelo Sistema Único de Saúde e a demora 

poderia trazer sérias complicações ao feto. Ademais, não se pode 

restringir o direito a vida e a saúde devido a formalismos injustificados do 

Estado. Ressalto ainda que a pretensão do requerente se justifica na 

medida em que "assegurar-se o direito à vida a uma pessoa, 

propiciando-lhe medicação específica que lhe alivia até mesmo 

sofrimentos e a dor de uma moléstia ou enfermidade irreversível, não é 

antecipar a tutela jurisdicional através de medida cautelar, mas garantir-lhe 

o direito de sobrevivência" (RSTJ 106/109-113). A jurisprudência, assim 

tem entendido: "CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO COMINATÓRIA PARA CUMPRIMENO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – 

IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL – REVOGAÇÃO DA MULTA DIÁRIA E 

SUBSTITUIÇÃO POR BLOQUEIO – INADMISSIBILIDADE – RECURSO 

DESPROVIDO. O valor fixado a título de multa, pelo descumprimento de 

ordem judicial, deve-se mostrar razoável e proporcional. Não se mostra 

viável a substituição da multa por bloqueio judicial, já que aquela somente 

terá incidência no caso de descumprimento da obrigação imposta. 

REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO COMINATÓRIA PARA CUMPRIMENO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER – SAÚDE –ANGIOPLASTIA COM IMPLANTE DE 

STENTS FARMACOLÓGICOS – NECESSIDADE DEMONSTRADA – DIREITO 

FUNDAMENTAL À SAÚDE – IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL – ARTIGO 196 

DA CRF – REVOGAÇÃO DA MULTA DIÁRIA E SUBSTITUIÇÃO POR 

BLOQUEIO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA RATIFICADA. O direito à vida 

e à saúde deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio 

de consultas, realização de exames e de cirurgias, em todos os graus de 

complexidade, e dispensação de medicamentos, indispensáveis ao 

cidadão, ao qual deve o gestor prestar incondicional e irrestrita atenção 

(CRF, art. 196). A substituição da multa pelo bloqueio on line é medida 

excepcional, que só deve ser aplicada, quando houver demonstração de 

descumprimento ou evidente ameaça de descumprimento da decisão 

judicial.". (TJ/MT. Apelação / Remessa Necessária 111264/2016, DES. 

MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 07/11/2016, 

Publicado no DJE 16/11/2016) Por fim, destaco que, no presente caso, o 

Poder Judiciário não figura como co-gestor dos recursos destinados à 

saúde, interferindo no orçamento do Estado. Não significa violação ao 

princípio de independência e harmonia dos Poderes, já que no campo de 

obrigação contraposta há interesse individual indisponível, inexistindo 

discricionariedade administrativa. Nesta esteira, o Poder Judiciário se faz 

presente apenas e tão somente para inibir a execução das irregularidades 

praticadas pela administração, que, de fato, não observou os princípios 

constitucionais. Assim, demonstrado que o requerido não se desincumbiu 
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de seu ônus probatório, bem como amparado pelos elementos de cognição 

aportados aos autos pela autora, outra solução não resta senão a 

procedência da demanda. Cumpre mencionar que a liminar para o 

fornecimento do medicamento Rovamicina 1,5 MUI, foi cumprida através de 

bloqueio de valores realizado na conta do réu. Ante o exposto, declaro 

resolvido o mérito, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e: a- Ratifico a 

liminar deferida nos autos. b- Condeno o requeridos a fornecer a autora o 

medicamento Rovamicina 1,5 MUI, enquanto houver necessidade de sua 

utilização, além de fornecerem os demais medicamentos necessários ao 

restabelecimento de sua saúde, conforme requerido na petição inicial, 

desde que respeitando os limites do Juizado Especial. c- Expeça-se alvará 

de liberação em nome do Estado de Mato Grosso para liberação do valor 

restituído pela DROGARIA W. A. LTDA – ME. Sem custas e honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/1995. Publicado 

no PJE. Remeto o Projeto de Sentença a análise e homologação do MM. 

Juiz de Direito, com base no art. 40, da Lei 9.099/95. Primavera do Leste, 

29 de junho de 2018. Janaina Manhani de Carvalho Juíza Leiga Vistos, 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença acima. P. Leste-MT, 29.06.2018 Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1005377-45.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DALVA CATARINA SCHULTZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 1005377-45.2017.8.11.0037 

Promovente: DALVA CATARINA SCHULTZ Promovido: MUNICÍPIO DE 

PRIMAVERA DO LESTE E ESTADO DE MATO GROSSO. Vistos e 

examinados os autos, Dispensado o relatório a teor do artigo 38 da Lei 

9.099/95. Trata-se de ação promovida por DALVA CATARINA SCHULTZ 

em face de MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE E ESTADO DE MATO 

GROSSO. FUNDAMENTO E DECIDO Analisando o processo verifico que 

encontra-se consubstanciado o bastante para julgamento sendo 

desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao 

julgamento antecipado do mérito, conforme faculta o artigo 355, I, do 

Código de Processo Civil e com fundamento nos princípios da celeridade e 

economia processual. Passo à análise do mérito. Alega a autora que 

necessita realizar urgentemente uma RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO 

OMBRO DIREITO e passar por uma consulta com ORTOPEDISTA 

ESPECIALISTA EM OMBRO. Aduz ter solicitado ao Município de Primavera 

a realização do procedimento, entretanto o requerido se manteve inerte. 

Afirma não possuir condições de arcar com os custos da do exame e da 

consulta, bem como que tais procedimentos devem ser realizados com 

extrema urgência, ante o possível agravamento do problema. O Estado 

emergiu contra a ordem alegando que a autora não comprovou a negativa 

do mesmo em fornecer o exame e a consulta. O Município de Primavera do 

Leste, contesta a ação aduzindo que a responsabilidade pelo custeio do 

exame e consulta requeridos é do Estado de Mato Grosso. Analisando-se 

os autos, observa-se que a tutela de urgência foi deferida na decisão de 

ID n° 10769109. Pois bem. Insta mencionar que a saúde da população é 

dever da União, Estados e Municípios e garantia do cidadão, devendo 

aqueles proporcionarem o suficiente para o seu bem estar. Assim, com 

fundamento no Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, nenhum cidadão 

poderá sofrer qualquer ato que atente contra a sua saúde. O Princípio da 

Dignidade da Pessoa Humana abrange o direito do cidadão ao recebimento 

de amplo atendimento médico, de forma gratuita, desde que prescritos por 

profissional médico à pessoa hipossuficiente, portadora de doença grave, 

desprovida de recursos financeiros para custear o tratamento, sem o 

comprometimento de seu sustento próprio e de sua família, sob pena de 

colocar em risco sua própria vida. O artigo 196 da Carta Magna consagra 

o direito à saúde como dever do Estado, que deverá, por meio de políticas 

sociais e econômicas, propiciar aos necessitados não "qualquer 

tratamento", mas o mais adequado e eficaz, capaz de ofertar à pessoa 

enferma maior dignidade e menor sofrimento, senão vejamos: "Art. 196. A 

saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas 

sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de 

outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços 

para sua promoção, proteção e recuperação". Analisando a narrativa 

fática descrita na exordial em confronto com os elementos probatórios 

carreados aos autos, denota-se que a paciente estava necessitando, com 

urgência, da realização do procedimento de RESSONÂNCIA MAGNÉTICA 

DO OMBRO DIREITO e realizar consulta com ORTOPEDISTA ESPECIALISTA 

EM OMBRO, que, no entanto, não estava sendo disponibilizado pelo 

Sistema Único de Saúde e a demora agravaria ainda mais o estado da 

autora. Ademais, não se pode restringir o direito a vida e a saúde devido a 

formalismos injustificados do Estado. Ressalto ainda que a pretensão do 

requerente se justifica na medida em que "assegurar-se o direito à vida a 

uma pessoa, propiciando-lhe medicação específica que lhe alivia até 

mesmo sofrimentos e a dor de uma moléstia ou enfermidade irreversível, 

não é antecipar a tutela jurisdicional através de medida cautelar, mas 

garantir-lhe o direito de sobrevivência" (RSTJ 106/109-113). A 

jurisprudência, assim tem entendido: "CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL 

CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO COMINATÓRIA PARA 

CUMPRIMENO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO FUNDAMENTAL À 

SAÚDE – IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL – REVOGAÇÃO DA MULTA 

DIÁRIA E SUBSTITUIÇÃO POR BLOQUEIO – INADMISSIBILIDADE – 

RECURSO DESPROVIDO. O valor fixado a título de multa, pelo 

descumprimento de ordem judicial, deve-se mostrar razoável e 

proporcional. Não se mostra viável a substituição da multa por bloqueio 

judicial, já que aquela somente terá incidência no caso de descumprimento 

da obrigação imposta. REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO COMINATÓRIA 

PARA CUMPRIMENO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SAÚDE 

–ANGIOPLASTIA COM IMPLANTE DE STENTS FARMACOLÓGICOS – 

NECESSIDADE DEMONSTRADA – DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – 

IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL – ARTIGO 196 DA CRF – REVOGAÇÃO DA 

MULTA DIÁRIA E SUBSTITUIÇÃO POR BLOQUEIO – IMPOSSIBILIDADE – 

SENTENÇA RATIFICADA. O direito à vida e à saúde deve ser resguardado 

pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de 

exames e de cirurgias, em todos os graus de complexidade, e 

dispensação de medicamentos, indispensáveis ao cidadão, ao qual deve o 

gestor prestar incondicional e irrestrita atenção (CRF, art. 196). A 

substituição da multa pelo bloqueio on line é medida excepcional, que só 

deve ser aplicada, quando houver demonstração de descumprimento ou 

evidente ameaça de descumprimento da decisão judicial.". (TJ/MT. 

Apelação / Remessa Necessária 111264/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, 

TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 07/11/2016, Publicado no DJE 

16/11/2016) Por fim, destaco que, no presente caso, o Poder Judiciário 

não figura como co-gestor dos recursos destinados à saúde, interferindo 

no orçamento do Estado. Não significa violação ao princípio de 

independência e harmonia dos Poderes, já que no campo de obrigação 

contraposta há interesse individual indisponível, inexistindo 

discricionariedade administrativa. Nesta esteira, o Poder Judiciário se faz 

presente apenas e tão somente para inibir a execução das irregularidades 

praticadas pela administração, que, de fato, não observou os princípios 

constitucionais. Assim, demonstrado que o requerido não se desincumbiu 

de seu ônus probatório, bem como amparado pelos elementos de cognição 

aportados aos autos pela autora, outra solução não resta senão a 

procedência da demanda. Cumpre mencionar que a liminar não foi 

cumprida. Ante o exposto, declaro resolvido o mérito, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos iniciais e: a- A) Confirmo a liminar deferida nos 

autos. B) Condeno solidariamente os requeridos a custearem à autora a 

consulta com MEDICO ORTOPEDISTA ESPECIALISTA EM OMBRO, bem 

como a custearem à autora o exame de RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO 

OMBRO DIREITO, e demais tratamentos correlatos necessários ao 

restabelecimento da saúde da autora, desde que não ultrapasse o teto do 

Juizado Especial da Fazenda Pública. c- C) Ante o não cumprimento da 

liminar, determino o sequestro do valor de R$1.000,00 (hum mil reais) na 

conta do Estado de Mato Grosso, para o custeio dos procedimentos 

requeridos, conforme menores orçamentos apresentados, vincule-se a 

este processo junto à conta única (servindo a presente como ofício) e 

proceda-se a liberação dos alvarás aos fornecedores dos serviços, 

conforme requerimento e dados bancários informados no id. 13410999). 

Retorne os autos conclusos no próximo dia útil para o procedimento de 

penhora, visto que ao tentar a providência, consta "erro inesperado", 

conforme página que ora se anexa. Sem ônus sucumbenciais e custas, 

face o disposto no artigo 55, da Lei nº 9.099/95. Publicado no PJE. Remeto 

o Projeto de Sentença a análise e homologação do MM. Juiz de Direito, com 

base no art. 40, da Lei 9.099/95. Primavera do Leste, 29 de junho de 2018. 
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Janaina Manhani de Carvalho Juíza Leiga Vistos, Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença acima. P. 

Leste-MT, 29.06.2018 Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001773-76.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN DA SILVA DE ASSIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HENNYNK FERNANDO PRATES OAB - MT0020967A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DSS SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON MARIO DE SOUZA OAB - MT0004635A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 1001773-76.2017.8.11.0037 

Promovente: WILLIAN DA SILVA DE ASSIS Promovido: DSS SERVICOS DE 

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA Vistos e examinados os autos, 

Dispensado o relatório a teor do artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de 

ação de reparação de danos causados em acidente de veículos ajuizada 

por WILLIAN DA SILVA DE ASSIS em face de DSS SERVICOS DE 

TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA. Devidamente citado, a requerida 

apresentou contestação tempestiva. A audiência de conciliação restou 

infrutífera. FUNDAMENTO E DECIDO Analisando o processo verifico que 

encontra-se consubstanciado o bastante para julgamento sendo 

desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao 

julgamento antecipado do mérito, conforme faculta o artigo 355, I, do 

Código de Processo Civil e com fundamento nos princípios da celeridade e 

economia processual. Das Preliminares A respeito dos pedidos de 

indeferimento da petição inicial alegados em sede de contestação, não 

vislumbro enquadramento da presente demanda nos casos elencados no 

artigo 330 do CPC, motivo pelo qual afasto as preliminares de mérito 

vindicadas. Passo à análise do mérito Inicialmente, cumpre ressaltar que 

se mostra incontroverso nos autos o acidente de trânsito ocorrido, bem 

como os envolvidos no mesmo. Aduz o requerente que estava trafegando 

com sua motocicleta em sua preferencial na Avenida Cuiabá, quando o 

veículo pertencente a reclamada invadiu sua preferencial ocasionando o 

acidente que causou pequenas lesões no requerido. Alega que em razão 

do acidente, sofreu danos de ordem material e requer o ressarcimento 

pelos danos sofridos. Em contestação, a requerida alega que o autor 

ocasionou o acidente, vez que estava em alta velocidade. Aduz que o 

autor deixou de juntar os orçamentos, bem como que insurgiu contra os 

pedidos de danos materiais e morais. Pois bem, analisando-se os autos 

conclui-se que razão assiste o requerente, eis que o acidente se deu por 

culpa exclusiva do motorista funcionário da requerida. É dever dos 

condutores, transitar sem oferecer perigo, com atenção, sempre agindo 

com prudência para evitar acidentes. Entretanto, não é essa atitude que 

se verifica por parte do motorista da ré, que invadiu a preferencial e 

ocasionou o acidente. Como podemos observar, o veículo pertencente a 

requerida adentrou em via, que não era sua preferencial, sem tomar as 

devidas precauções para evitar acidentes e sem observar a vinda do 

autor. Portanto, considerando que o autor estava trafegando em sua 

preferencial e que o veículo pertencente a ré invadiu a via, entendo que a 

culpa pelo acidente que gerou danos ao autor é exclusiva do veículo 

pertencente a ré. Registre-se, inclusive, que em se tratando de uma 

Avenida com movimentação intensa de veículos, exige-se do condutor do 

veículo atenção redobrada a fim de evitar uma possível colisão pois, de 

acordo com o disposto no artigo 28 do Código de Trânsito Brasileiro, “O 

condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o 

com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito”. Além 

disso, no presente caso, não logrou o réu comprovar qualquer fato que 

excluísse a sua responsabilidade no evento ocorrido (art. 373, II, do CPC). 

Vejamos o entendimento Jurisprudencial: RECURSO INOMINADO. 

ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. CULPA 

EXCLUSIVA DO RÉU. DESOBEDIÊNCIA À SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO. 

SEMÁFORO COM DEFEITO. PLACA DE PARE. DANOS MATERIAIS 

COMPROVADOS. DEVER DE RESSARCIMENTO. DANOS MORAIS 

INOCORRENTES, NO CASO CONCRETO. O autor pede provimento ao 

recurso para reformar a sentença que julgou improcedente a presente 

ação indenizatória. Culpa exclusiva do demandado. Réu que avançou 

cruzamento, devidamente sinalizado com placa de PARE, não obedecendo 

ao sinal de trânsito. Placa de trânsito instalada na Rua Voluntários da 

Pátria, em face de defeito do semáforo localizado na Av. General Osório. 

Danos materiais comprovados. Dever de ressarcimento. Danos morais 

inocorrentes. Inexistência de lesões corporais advindas do acidente de 

trânsito. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. (Recurso Cível nº 71005777495, 1ª Turma Recursal Cível dos 

Juizados Especiais/RS, Rel. José Ricardo de Bem Sanhudo. j. 22.03.2016, 

DJe 24.03.2016) GRIFO NOSSO Dessa maneira, verificada a existência do 

dano, do nexo de causalidade entre a conduta ilícita, e a culpa da 

Reclamada no evento danoso, surge o dever de indenizar. E por esta 

razão, deve a ré ser condenada a ressarcir o valor despendido no reparo 

da motocicleta. Em relação ao quantum indenizatório, fixo o dano material 

no valor de R$ 5.337,48 (cinco mil trezentos e trinta e sete reais e 

quarenta e oito centavos), eis que comprovado nos autos. Já com relação 

ao pedido de pagamento do valor de depreciação do valor do bem, 

entendo que este não merece acolhimento, visto que não restou 

comprovado nos autos que os danos causados diminuíram o valor do bem, 

posto que o reparo é realizado com peças novas e originais, o que não 

reduz o valor do veículo. No que tange ao pedido de dano moral, este deve 

ser rejeitado. Cuidando-se de acidente de veículos, sem lesões corporais 

que gerem sofrimento, o entendimento jurisprudencial que prevalece é no 

sentido de que não se configura os danos morais, porquanto não há 

violação a atributos da personalidade, consoante prevê o inciso X do art. 

5º da Constituição Federal. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL 

EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. COLISÃO NA TRASEIRA DO VEÍCULO. DANOS MORAIS NÃO 

CONFIGURADOS. PRECEDENTES. Danos Morais. Quanto aos danos 

morais, uma vez que não restou configurado o abalo psicológico alegado 

pelo autor, daqueles com aptidão a malferir a dignidade e honra subjetiva, 

impositiva a modificação da sentença que condenou a demandada a arcar 

com a indenização extrapatrimonial, pois, não exsurge da prova dos autos 

incômodo extraordinário que justificasse a condenação para a 

indenização a tal título. APELAÇÃO PROVIDA. (Apelação Cível nº 

70065254690, 12ª Câmara Cível do TJRS, Rel. Guinther Spode. j. 

12.11.2015, DJe 16.11.2015). GRIFO NOSSO É certo que qualquer sinistro 

causa transtornos e aborrecimentos, todavia, não havendo lesões físicas 

e nem evidenciada lesão a bens de personalidade da parte requerente, 

não tem eles a extensão suficiente para configurar o dano moral. Quanto 

ao pedido contraposto da reclamada para que o reclamante seja 

condenado em pagar os honorários advocatícios contratuais daquela, não 

há qualquer respaldo legal que justifique tal pedido. Cada parte deve arcar 

com os honorários contratuais de seus advogados. Além do mais, a 

reclamada foi culpada pelo acidente. Em razão do exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL e IMPROCEDENTE O 

PEDIDO CONTRAPOSTO: a) Condeno a requerida ao pagamento do valor 

de R$ 5.337,48 (cinco mil trezentos e trinta e sete reais e quarenta e oito 

centavos), em razão dos prejuízos materiais sofridos, corrigido 

monetariamente desde os respectivos desembolsos pelo INPC/IBGE e juros 

de 1% ao mês, contados a partir da citação b) Julgo improcedente o 

pedido de dano moral ; c) Julgo improcedente o pedido contraposto. Sem 

ônus sucumbenciais e custas, face o disposto no artigo 55, da Lei nº 

9.099/95. Publicado no PJE. Remeto o Projeto de Sentença a análise e 

homologação do MM. Juiz de Direito, com base no art. 40, da Lei 9.099/95. 

Primavera do Leste, 27 de junho de 2018. Janaina Manhani de Carvalho 

Juíza Leiga Vistos, Homologo, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença acima. P. Leste-MT, 27.06.2018 Eviner 

Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012177-04.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ERNESTO DOS PASSOS CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI OAB - MT0007366A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

8012177-04.2016.8.11.0037 Reclamante: ERNESTO DOS PASSOS CRUZ 
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Reclamada: BANCO PAN S.A Vistos e etc, Dispenso o relatório, nos 

termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de recurso de 

embargos de declaração interposto pela parte reclamante contra sentença 

proferida no presente feito. Alega a embargante que houve 

descumprimento liminar, fazendo-se necessária a condenação da 

requerida na multa arbitrada, que deixou este Juízo indevidamente de 

condenar a reclamada em danos materiais, que deixou este Juízo de se 

manifestar acerca da representação processual da parte autora em 

audiência. A propósito do pleito da parte embargante, faz-se necessário 

retificar a sentença. Pois bem. O requerente requer a expressa 

manifestação deste Juízo a respeito da representação acatada na 

audiência de conciliação, portanto, diante da omissão, declaro: - Em que 

pese a impossibilidade legal de representação trazida pela lei 9099/95 em 

seus artigos 8º, § 1º, inc. i e art. 9º, caput, homenageio o princípio da 

informalidade e celeridade processual e aceito a representação 

processual na audiência devidamente realizada. Quanto a improcedência 

dos danos materiais embargados pela parte recorrente, importante 

relembra-la novamente da regra contida no artigo 38, parágrafo único da 

lei 9099/95, que expressa não se admitir sentença condenatória por 

quantia ilíquida, ainda que genérico o pedido, destarte, deveria no curso do 

processo ter juntado nos autos comprovantes dos descontos 

consignados, para que este juízo pudesse de maneira satisfatória arbitrar 

os danos materiais pleiteados. A parte requerente trouxe como suposta 

prova do descumprimento liminar extrato do INSS de empréstimos e alguns 

extratos bancários, porém, nenhum demonstrou explicitamente o desconto 

real de valores do empréstimo não requerido. Saldo não prova desconto 

indevido, bem como o referido extrato do INSS, que não demonstra 

efetivamente que a requerida se lançou sobre o patrimônio do autor, 

motivo pelo qual, indefiro a multa por descumprimento de liminar. A 

contratação indevida é patente nos autos, conforme restou demostrado 

pelo depósito não solicitado, que, venturosamente foi devolvido pelo 

requerente, e ensejou a condenação em danos morais, entretanto, não 

restou indubitavelmente demonstrado sequer um desconto indevido 

posterior ao deferimento da liminar, questiono-me o porquê do 

requerimento do teto da multa arbitrada em decisão interlocutória. Se não 

houve prova de descontos indevidos, inexiste motivo para condenação da 

reclamada em descumprimento de liminar ou indenização por danos 

materiais. Diante do exposto, e com fulcro no artigo 1.022, I, II e III do Novo 

Código de Processo Civil, acolho parcialmente os embargos de declaração 

opostos, nos termos acima delineados. À consideração do Excelentíssimo 

Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Primavera do 

Leste para homologação conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Primavera 

do Leste - MT, 28 de junho de 2.018. Publicado e registrado no PJE. FELIPE 

NIKOLAS SCARAVELLI Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam 

seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz 

Leigo deste Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. 

Primavera do Leste - MT, 28 de junho de 2.018. EVINER VALÉRIO Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010761-69.2014.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREZA CRISTINA SANAIOTTI BERNINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS LAETE PEREIRA DA SILVA OAB - MT16915/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Safra S-A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERTO DE SOUZA MOSCOSO OAB - DF18116 (ADVOGADO)

Alexandry Chekerdemian Sanchik Tulio OAB - MS0011640A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

8010761-69.2014.8.11.0037 Reclamante: ANDREZA CRISTINA SANAIOTTI 

BERNINI Reclamada: Banco Safra S-A Vistos e etc, Dispenso o relatório, 

nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de recurso de 

Embargos de Declaração interposto pela parte reclamada tendo em vista 

descontentamento com a sentença exarada. Expõe a embargante que 

“comprovou-se que os danos sofridos pela parte embargada não foram 

causados pelo banco requerido. No entanto, ao sentenciar o feito, V. Exa. 

se contradiz quanto a indenização por danos morais, mesmo afirmando 

que a autora confessou ser inadimplente” Em que pese os argumentos 

trazidos pela embargante alegando que cabe ao protestado promover as 

baixas, inclusive arcando com eventuais custos perante o tabelionato 

(mesmas razões da contestação), faz-se necessário colacionar 

passagem da sentença que pondera as razões deste recurso: “(...) 

Ocorre que, referida baixa somente é possível (por parte do protestado) 

com a apresentação do título perante o cartório ou de posse da 

equivalente carta de anuência, conforme exaustivamente solicitou e 

cobrou a autora, o que se depreende inegavelmente pelos e-mails 

colacionados com a exordial (ID´s 3528473, pgs. 1/4 e 3528481 pgs. 1/3). 

Sem referido documento inexiste forma hábil e lícita, exceto com 

intervenção judicial, para que o protesto seja baixado. Cumpre salientar 

que a carta de anuência poderia ter, inclusive, sido encartada nestes 

autos o que demonstraria, no mínimo, algum zelo por parte da reclamada. 

Falhou a requerida em deixar de fornecer meios para que a autora 

diligenciasse a busca de seu interesse, e assim promover, as suas 

custas, a baixa do protesto.” A responsabilidade da embargante é 

objetiva, inexistindo necessidade de fundamentar a incidência do dano 

moral, mas tão somente o acontecimento do fato danoso e o nexo de 

causalidade. Insta ressaltar que a responsabilidade da reclamada como 

fornecedor de serviços é objetiva nos termos do art. 14 do CDC, que 

assim dispõe: “O fornecedor de serviços responde, independentemente 

da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como 

por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.” 

Ademais, é relevante recordar a regra processual atinente ao recurso 

interposto: Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou 

acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Art. 1.022 - 

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - 

esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de 

ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III - corrigir erro material. In casu, verifica-se que inexiste 

qualquer omissão, contradição ou obscuridade na sentença objurgada. 

Logo, não há que se falar em propositura de embargos de declaração, 

mormente quando o objetivo não é sanar irregularidades contidas na 

sentença, mas sim alterar o julgado, o que só pode ser obtido via recurso. 

Outrossim, a interpretação dada pelo embargante é diversa do 

entendimento dominante de que os embargos de declaração servem para 

reconhecer erro material manifesto. Ora, não se pode confundir erro 

material manifesto com erro manifesto do julgado, até por que o primeiro 

não tem o condão de alterar a sentença, mas apenas corrigir erros 

evidentes. Assim, se o embargante entende que a sentença é errônea, 

deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão 

analisadas pela Turma Recursal, não podendo se valer do instituto dos 

embargos para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual 

prevê recurso específico. De mais a mais, no tocante a fundamentação 

dos danos morais o fato de expor a explicação do dano moral, com 

citações legais, jurisprudenciais e doutrinárias, não justifica o 

esquecimento de um elo importante entre o fato e o dano causado, se 

esse fato atingiu o espírito do ofendido e em que circunstâncias e grau ele 

se sentiu aviltado, prejudicado, magoado, impotente, é o que deverá sem 

exposto: nexo de causalidade, sem a qual, não há falar em reparação. 

Pergunta-se: onde encontra-se a obscuridade e contradição, se a 

sentença encontra-se devidamente fundamentada. Como se não 

bastasse, os Embargos de Declaração com efeitos infringentes só tem 

sido admitidos em casos excepcionais e ainda assim se demonstrado a 

ausência de outros recursos cabíveis, o que não se subsumi ao caso em 

espécie. No mesmo sentido, os seguintes precedentes jurisprudenciais: 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - PRETENDIDO REEXAME DA MATÉRIA DO 

ACÓRDÃO ? INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO. É vedado o reexame da 

matéria já apreciada pelo Tribunal por via de embargos, pois, tal recurso 

não tem o condão de modificar decisão, vez que se presta tão somente 

para corrigir erro material manifesto ou afastar omissão, obscuridade ou 

contrariedade existentes no acórdão.? (TJMT ? Emb Decl. nº86463/2008 ? 

3ª Câm. ? Des. Rel. Carlos Alberto Alves da Rocha - 15/09/2008) 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES - RECURSO 

DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - CONTRADIÇÃO E ERRO INEXISTENTE ? 

NÃO-ACOLHIMENTO. Os embargos de declaração, conforme preceitua o 

artigo 535 do Código de Processo Civil, são cabíveis na hipótese de 

obscuridade, contradição ou omissão, contudo a doutrina e a 

jurisprudência, tendo por base o artigo 463 do mesmo diploma processual 
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admitem ainda a sua utilização para provocar o juízo a sanar erro material 

ou de cálculo, admitindo a jurisprudência, também, o manejo daqueles com 

efeitos infringentes sobre a decisão embargada, se assim for pedido pela 

parte interessada. Não há que se falar em contradição a ser sanada, 

quando evidente o propósito do embargante em questionar decisão que 

lhe foi desfavorável, protelando o curso normal do feito. Para que se 

possa emprestar aos embargos caráter infringente, mister se faz a 

presença de situação tida como excepcional, tal como a ocorrência de 

erro manifesto, contrariedade ou omissão, o que não está a ocorrer no 

caso em apreço.? (TJMT ? Emb Decl. nº69000/2008 ? 3ª Câm. ? Des. Rel. 

Gilperes Fernandes da Silva - 18/08/2008) Desta forma, tenho pela 

manutenção da sentença atacada por todos os seus fundamentos. Diante 

do exposto, e com fulcro no artigo 1.022, I, II e III do Novo Código de 

Processo Civil, rejeito os embargos de declaração opostos, ante a falta de 

contradição, omissão e obscuridade da sentença. À consideração do 

Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de 

Primavera do Leste para homologação conforme o artigo 40 da lei 

9.099/95. Primavera do Leste - MT, 28 de junho de 2.018. Publicado e 

registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS SCARAVELLI Juiz Leigo Vistos, 

Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Intimem-se as 

partes da sentença. Primavera do Leste - MT, 28 de junho de 2.018. 

EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003653-06.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO BENEDITINA DA PROVIDENCIA - ABENP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA MARTINS OAB - MT0005974A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MYRIAN CARLA CARDOZO SANTOS WALACHEKI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

1003653-06.2017.8.11.0037 Reclamante: ASSOCIACAO BENEDITINA DA 

PROVIDENCIA - ABENP Reclamada: MYRIAN CARLA CARDOZO SANTOS 

WALACHEKI Vistos e etc, Dispenso o relatório, nos termos do artigo 38, 

da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de recurso de embargos de declaração 

interposto contra sentença proferida no presente feito. Alega a 

embargante que este Juízo deixou de observar o acordo entabulado e 

protocolado nos autos. A propósito da omissão constatada na sentença 

faz se necessário anular a sentença e homologar a conciliação anexada 

aos autos. Diante do exposto, e com fulcro no artigo 1.022, I, II e III do Novo 

Código de Processo Civil, acolho os embargos de declaração opostos 

para sanar a omissão encontrada, ao tempo em que declaro nula a 

sentença de mérito (id. 9637718) e HOMOLOGO, para que produza seus 

legais efeitos, o acordo firmado entre as partes (id. 10485187), 

encerrando o processo com julgamento do mérito nos termos do artigo 

487, III, "b", do CPC. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível da Comarca de Primavera do Leste para 

homologação conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Transitada em julgado, 

arquive-se. Primavera do Leste - MT, 28 de junho de 2.018. FELIPE 

NIKOLAS SCARAVELLI Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam 

seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz 

Leigo deste Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. 

Primavera do Leste - MT, 28 de junho de 2.018. EVINER VALÉRIO Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010133-46.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA CALZETA (REQUERENTE)

NILSON ANTONIO ZANOTTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALFREDO DE OLIVEIRA WOYDA OAB - MT0007719A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOCALIZA RENT A CAR SA (REQUERIDO)

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REQUERIDO)

SAVIN REUTOV (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT0018603A (ADVOGADO)

CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO OAB - MT0015104S-A 

(ADVOGADO)

MARCOS AUGUSTO LEONARDO RIBEIRO OAB - MG0088304A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

8010133-46.2015.8.11.0037 Reclamante: ANGELA CALZETA e NILSON 

ANTONIO ZANOTTO Reclamada: LOCALIZA RENT A CAR S.A e MAPFRE 

SEGUROS GERAIS S.A SENTENÇA Vistos e etc. Dispensado o relatório em 

obediência ao disposto no art. 38 da lei 9099/95 Analisando o processo, 

verifico que se encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a 

produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento 

antecipado da lide, conforme o art. 355, I do NCPC. A parte reclamante 

alega que no dia 25 de novembro de 2014, por volta das 9h30, a 2ª autora 

trafegava com o veículo FIAT/UNO MILLE, placa KAU 3615, PRATA, de 

propriedade do 1º autor, pela Av. Porto Alegre, no sentido Pva II – Centro, 

já o outro veículo FIAT/UNO VIVACE, placa OXB 9901, era conduzido pelo 

motorista/locatário/3º Réu SAVIN REUTOV (excluído do processo por 

desistência da parte autora), de propriedade da 1ª Ré-LOCALIZA, 

trafegava pela Avenida Primavera, no sentido PVA II – MT 130. O acidente 

ocorreu porque o 3º réu-Savin (condutor do veículo locado), não 

respeitando a sinalização existente no local (placa PARE), invadiu a 

preferência da Avenida Porto Alegre, colidindo com a lateral direita do 

veículo que a 2ª autora vinha conduzindo. Com o abalroamento lateral a 2ª 

autora perdeu o controle da direção, sendo arremessada no canteiro 

central, batendo de frente em uma palmeira, causando diversos danos no 

seu veículo e físicos, necessitando de internação hospitalar. Se defende a 

reclamada MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A alegando incompetência do 

juizado em decorrência do valor atribuído à causa; inépcia da inicial por 

ausência de documentos indispensáveis à propositura da demanda; que 

não houve aviso de sinistro; que os reclamantes em nenhum momento 

fazem prova de que a reclamada deixou de prestar alguma tutela 

administrativa, como também não traz nenhum documento apto a 

comprovar os reais danos do veículo; que os documentos acostados 

pelos reclamantes se limitam aos orçamentos e não provam que 

efetivamente o veículo tenha sido consertado ou tenha havido um 

pagamento pelo serviço; que não houve comprovação de danos morais. 

Se defende a reclamada LOCALIZA RENT A CAR S.A sustentando 

ilegitimidade passiva e que sua conduta ao alugar o veículo foi 

perfeitamente regular e estruturada em um contrato de cláusulas válidas e 

corretas perante a legislação vigente e por isso a ré pode afirmar com 

exatidão que em nada contribuiu dolosamente ou culposamente para a 

ocorrência do lamentável acidente. É o breve relato. Das Preliminares 

Arguidas. Em que pese o pedido de extinção da causa em decorrência do 

valor atribuído, que estaria em discordância com o procedimento do 

Juizado Especial, o pedido de indenização por danos morais é sugerido e 

posteriormente arbitrado pelo Juiz, desta feita, não há que se falar em 

inadequação do valor da causa, motivo pelo qual afasto a preliminar 

vindicada. A respeito do pedido de extinção da lide diante da ausência de 

documento essenciais, há legitimidade das partes por serem titulares da 

relação jurídica de direito material. Há interesse de agir, porquanto o 

reclamante não obteria a apreciação do seu pedido sem a referida 

demanda. E, outrossim, há adequação por se tratar de procedimento 

correto para o questionamento de sua pretensão de direito material. Dessa 

forma, rejeito a preliminar. A preliminar de ilegitimidade passiva arguida em 

contestação deve ser afastada. O consumidor pode dirigir sua pretensão 

contra qualquer dos envolvidos na cadeia produtiva e comercial do 

produto e serviço. Trata-se de responsabilidade solidária, prevista no 

parágrafo único do art. 7º do CDC e § 1º do art. 25 do mesmo codex. Do 

mérito. É incontroversa a colisão entre os veículos dos demandados bem 

como das avarias no veículo da parte reclamante conforme se extrai dos 

documentos juntados (boletim de ocorrência entre os envolvidos no 

acidente e orçamentos). Apesar da alegação de inexistência de sinistro 

pela requerida MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A, os elementos dos autos 

demonstram versão diversa, inclusive a própria reclamada que locou o 

carro confirma o referido acontecimento. É patente a responsabilidade civil 

solidária da reclamada LOCALIZA RENT A CAR S.A diante da súmula 492 

do STF. O entendimento da Súmula corrobora com o Código do 

Consumidor, tendo em vista que seu art. 14 estabeleceu para o 
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fornecedor responsabilidade objetiva pelo fato do serviço (acidente de 

consumo), e seu art. 17 equiparou ao consumidor todas as vítimas de 

acidente de consumo. O acidente causado por um veículo alugado pode 

ser considerado um acidente de consumo; e a vítima, em caso tal, é 

consumidor por equiparação - o que faz a empresa locadora do veículo 

responder pelo fato do serviço independentemente de culpa. É patente 

também a responsabilidade civil da reclamada MAPFRE SEGUROS GERAIS 

S.A diante de seguro fornecido inerente a danos materiais em caso de 

sinistro. Nesse sentido a remançosa jurisprudência, inclusive dos 

Tribunais Superiores: EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO - PROPRIETÁRIO E LOCADOR 

- RESPONSABILIDADE PELO FATO DA COISA - TEORIA DO RISCO DA 

ATIVIDADE - ENCARGO SOLIDÁRIO COM O CONDUTOR - DANO 

MATERIAL - PROVA - NECESSIDADE - JUROS DE MORA - RELAÇÃO 

EXTRACONTRATUAL - TERMO INICIAL - DATA DO EFETIVO PREJUÍZO - O 

proprietário do automóvel responde objetiva e solidariamente pelos atos 

culposos de terceiro que conduz o veículo e provoca acidente, decorrente 

de seu dever de guarda do bem. Com maior razão, "a empresa locadora 

de veículos responde, civil e solidariamente com o locatário, pelos danos 

por este causados a terceiro, no uso do carro locado" - Súmula 492 do 

STF, diante do risco do desenvolvimento da atividade comercial. - Os 

danos materiais exigem prova de sua ocorrência, presumindo a perda total 

do veículo se os custos do reparo ultrapassam o valor de mercado do 

bem. - No bojo de responsabilidade civil extracontratual, a incidência dos 

juros de mora sobre a reparação material tem como marco originário a data 

do efetivo prejuízo, nos termos do art. 398 do CC/02 e da Súmula 54 do 

STJ. (TJMG - Apelação Cível 1.0079.10.000704-0/001, Relator(a): Des.(a) 

Vasconcelos Lins , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/06/2018, 

publicação da súmula em 07/06/2018). AGRAVO INTERNO. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. LOCADORA DO VEÍCULO (PROPRIETÁRIA) 

DIRIGIDO PELO CAUSADOR DO ACIDENTE E LOCATÁRIO. 

RESPONSABILIDADE CIVIL SOLIDÁRIA. SÚMULA 492 DO STF. 1. Em 

acidente automobilístico, o proprietário do veículo responde objetiva e 

solidariamente pelos atos culposos de terceiro que o conduz, pouco 

importando que o motorista não seja seu empregado ou preposto, uma vez 

que sendo o automóvel um veículo perigoso, o seu mau uso cria a 

responsabilidade pelos danos causados a terceiros. É dizer, provada a 

responsabilidade do condutor, o proprietário do veículo fica solidariamente 

responsável pela reparação do dano, como criador do risco para os seus 

semelhantes. (REsp 577902/DF, Rel. Ministro ANTÔNIO DE PÁDUA 

RIBEIRO, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 13/06/2006, DJ 28/08/2006) 2. Com efeito, há responsabilidade 

solidária da locadora de veículo pelos danos causados pelo locatário, nos 

termos da Súmula 492 do STF, pouco importando cláusula eventualmente 

firmada pelas partes, no tocante ao contrato de locação. 3. Agravo interno 

não provido. (AgInt no REsp 1256697/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE 

SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 16/05/2017, DJe 19/05/2017) 

Inexiste prova ou argumento que elida os requeridos da responsabilidade 

pelos danos materiais causados. Diante da existência da colisão de 

automóveis entre os litigantes, que indubitavelmente ocorreu em 

decorrência de descumprimento de lei de trânsito do condutor (invadir 

avenida preferencial), que havia locado veículo da reclamada LOCALIZA 

RENT A CAR S.A é irrefutável a obrigação de indenizar. Por sua vez, a 

responsabilidade da seguradora decorre do próprio contrato de seguro 

firmado com a proprietária do veículo. De outra banda, inexiste danos 

morais comprovados experimentados pela parte autora nos autos, uma 

vez que a colisão culposa de trânsito por si só não é suficiente para dar 

aso a incidência de obrigação de indenizar moralmente, ademais, a 

suposta internação ou danos físicos alegados, que poderiam ensejar 

danos morais, não foram cabalmente comprovados. Para incidir danos 

morais, deve haver um plus de sofrimento, o que não se comprovou neste 

caso. Diante do exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos 

formulados pela parte autora e condeno as partes rés, solidariamente, a 

pagar o valor de R$ R$ 12.200,00 (doze mil e duzentos reais) 

correspondentes aos danos materiais para o proprietário do veículo Sr. 

NILSON ANTONIO ZANOTTO, valor este que deverá ser corrigido pelo 

índice INPC desde o evento danoso e juros de 1% ao mês desde a citação 

válida. Julgo improcedente o pedido de danos morais pelas razões acima. 

Homologo a desistência da ação em relação ao terceiro requerido SAVIN 

REUTOV. Sem custas nem honorários advocatícios, em conformidade com 

o art.54 e art.55, ambos da Lei 9.099/95. À consideração do 

Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de 

Primavera do Leste para homologação conforme o artigo 40 da lei 

9.099/95. Primavera do Leste - MT, 03 de julho de 2.018. Publicado e 

registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS SCARAVELLI Juiz Leigo Vistos, 

Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Intimem-se as 

partes da sentença. Primavera do Leste - MT, 03 de julho de 2.018. 

EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001309-18.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

OTICA POPULAR LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IVONE APARECIDA VILELA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1001309-18.2018.8.11.0037. REQUERENTE: OTICA POPULAR LTDA - ME 

REQUERIDO: IVONE APARECIDA VILELA DA SILVA Vistos, Trata-se da 

ação de cobrança pleiteado por Otica Popular LTDA – ME em face de 

Ivone Aparecida Vilela da Silva, pelos fatos e fundamentos narrados na 

exordial. Alega na petição inicial que a requerida efetuou a compra de 

alguns utensílios na data de 26/12/2012, na importância de 

R$292,50(duzentos e noventa e dois reais e cinquenta centavos) e não 

efetuou o pagamento da importância aprazada. O crédito está sendo 

representado por notas promissórias, parcelado em três vezes no valor 

de R$97,50(noventa e sete reais e cinquenta centavos) cada. Pois bem. A 

petição inicial cumulado com os títulos de créditos deixam claro que, 

anteriormente à propositura desta ação, a reclamante moveu ação idêntica 

neste juízo em 02/03/2018, sob o número 1001131-69.2018.8.11.0037, 

bem como ajuizou nova ação na data de 08/03/2018, sob número 

1001309-18.2018.8.11.0037. A ação anteriormente proposta tem as 

mesmas partes em ambos os polos, a mesma causa de pedir e os mesmos 

pedidos. Ambas as ações foram propostas pela mesma causídica, o que 

gera mais perplexidade ainda. Portanto, vejo que são idênticas as partes, 

o objeto, os mesmos fundamentos e os mesmos pedidos, tudo a 

caracterizar a litispendência, nos termos do artigo 337, parágrafos 1º, 2º 

e 3º, do NCPC. Ressalto que a ação originária está em curso perante este 

juízo. Assim, verifico que a propositura de novas ações idênticas nesse 

Juízo, de forma a caracterizar a litispendência já acima afirmada, 

caracteriza litigância de má-fé. A respeito, a jurisprudência colaciona em 

casos semelhantes, in verbis: APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS 

BANCÁRIOS. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. AÇÃO COLETIVA DE 

CONSUMO. PEDIDO INDIVIDUAL DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 

POUPANÇA. APELAÇÃO. LITISPENDÊNCIA. CONFIGURADA. Há 

litispendência quando se reproduz uma ação idêntica à outra, havendo 

coincidência entre as partes, causa de pedir e pedido, simultaneamente. 

No caso concreto, a parte autora ajuizou ação individual de cobrança e 

pedido de cumprimento individual de sentença de ação civil pública, contra 

o mesmo réu e com identidade de causa de pedir e pedido (recebimento 

das diferenças atinentes aos expurgos inflacionários da poupança no 

período abarcado pelo denominado Plano Verão). Configurada está, assim, 

a litispendência, o que conduz à manutenção da extinção do processo 

relativo ao cumprimento de sentença. CONTRARRAZÕES. LITIGÂNCIA DE 

MÁ-FE. O ajuizamento, concomitantemente, de duas ações idênticas, na 

mesma Comarca, configura a litigância de má-fé, devendo a parte autora 

suportar as cominações do artigo 80, V, do CPC. APELAÇÃO 

DESPROVIDA. AVERBADA A LITIGÂNCIA DE MÁ-FE. (Apelação Cível Nº 

70076882026, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Altair de Lemos Junior, Julgado em 28/03/2018). Nesse sentido, 

verifico que há propositura de novas ações idênticas nesse Juízo, de 

forma a caracterizar a litispendência já acima afirmada. O dano processual 

à reclamada é manifesto, por ter que se defender em processos idênticos 

REPETIDOS NO MESMO JUÍZO, por manobras da parte autora. Posto isso, 

nos termos do artigo 485, inciso V e parágrafo 1º, do novo Código de 

Processo Civil, julgo extinta esta ação sem apreciação do mérito, em razão 

da litispendência. Quanto a litigância de má fé, deixo de aplicá-la, tendo em 

vista que o autor reconheceu a existência de outra ação em trâmite neste 

juízo e desde já requereu a extinção destes autos, ficando evidenciado 

meramente um equivoco na propositura desta segunda ação. Sem custas. 

Após o trânsito em julgado, arquive-se definitivamente os autos, com 
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baixa. Proceda-se o cancelamento da audiência designada para o dia 

04/07/2018, às 09h:20min. Primavera do Leste-MT,03 de junho de 2018. 

Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011816-21.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

PERCIVAL ELEUTERIO DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZMAR BARBOSA VIEIRA OAB - MT0013059A (ADVOGADO)

RICARDO BATISTA DAMASIO OAB - MT0007222A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEDISON GONÇALVES DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO MOREIRA PEREIRA OAB - MT0009405A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 8011816-21.2015.8.11.0037 

Promovente: PERCIVAL ELEUTERIO DE PAULA Promovido: CLEDISON 

GONÇALVES DA SILVA Vistos, Cuida-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER/NÃO FAZER CUMULADA COM DANO MORAL, proposta por 

PERCIVAL ELEUTÉRIO DE PAULA em face de CLEDISON GONÇALVES DA 

SILVA. Narra a parte autora que, na data de 13/09/2015 , o site 

“http://www.folhamax.com.br” publicou matéria intitulada "TJ bloqueia 

R$10 mil de delegado acusado de cobrar para liberar BMW”, na qual houve 

divulgação do julgamento parcial de Agravo de Instrumento pelo Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso. Aduz que em 15/09/2015, foi 

publicado pela SIAGESPOC - SINDICATO DOS TRABALHADORES 

POLICIAIS CIVIS DE MATO GROSSO, em seu sito eletrônico 

“http://www.siagespocmt.com.br”, notícia cujo título é “SIAGESPOC pede 

afastamento de delegado regional condenado por improbidade 

administrativa”. Assevera que existe um processo judicial em trâmite no 

qual o Autor é acusado de improbidade administrativa, mas afirma que o 

mesmo ainda não estava sentenciado quando a reportagem foi divulgada. 

Pediu danos morais decorrentes da divulgação de notícia falsa de 

condenação por improbidade administrativa, o que, supostamente, abalou 

sua imagem perante a sociedade. A audiência de conciliação restou 

inexitosa ante a ausência de interesse pela promovida em propor acordo 

(Id 3585110). Em sede de contestação (Id 3585096), a parte reclamada 

alega preliminar de incompetência territorial. No mérito alega inocorrência 

de ato ilícito e a não presença dos requisitos que ensejam eventual 

condenação em danos morais, pugnando pela improcedência do pedido e 

que na eventual condenação sejam considerados os princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade. Assevera a impropriedade da 

alegação de danos morais, afirmando que a atuação do veículo de 

imprensa buscou relatar (animus narrandi) um fato qualificado pelo 

interesse público, já que envolve o sistema público e por estar em plena 

conformidade com a realidade. A parte reclamante apresentou 

impugnação à contestação com o intuito de rebater as alegações da 

reclamada e ratificar os termos das iniciais (Id 3585120). É o relatório. 

Decido. Inicialmente, vê-se que os autos promovidos pela parte autora são 

objeto de conexão com o Processo nº 8011817-06.2015.8.11.0037 que 

tramita neste Juizado, eis que se cuida do mesmo objeto, que é a 

indenização por danos morais e da mesma causa de pedir, qual seja, a 

divulgação de notícia. A preliminar de incompetência territorial não merece 

ser acolhida, uma vez que nas ações de reparação de danos morais é 

competente o domicílio do autor da ação, conforme disposto no art. 4º da 

Lei 9099/95: “É competente, para as causas previstas nesta Lei, o Juizado 

do foro: (...) III - do domicílio do autor ou do local do ato ou fato, nas ações 

para reparação de dano de qualquer natureza”. No mérito, diante da 

narrativa dos fatos restou demonstrado o agir ilícito da parte requerida, 

que veiculou em seu sitio eletrônico http://www.siagespocmt.com.br, 

matéria intitulada “SIAGESPOC PEDE AFASTAMENTO DE DELEGADO 

REGIONAL CONDENADO POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA”. No 

conteúdo da notícia consta a foto do reclamante e a inserção de seu 

nome, contendo ainda reprodução de manifestação do requerido que é 

Presidente do Siagespoc com a seguinte redação: “porque ele não tem 

condições de exercer o cargo como delegado regional. Que tipo de 

exemplo ele está dando? Ele já foi condenado”. A certidão expedida em 

24.09.2015 pelo Gestor Judicial da Vara Única da Comarca de Rio Branco 

denota que existia, efetivamente, uma Ação Civil de Improbidade 

Administrativa movida pelo Ministério Público contra o ora reclamante, ação 

essa protocolada em 07.08.2013, mas que até aquela data não havia sido 

proferida sentença, ou seja, quando da veiculação da matéria não existia 

condenação. Contudo, a manifestação deflagrada pelo reclamado afirma 

incisivamente que o reclamante foi condenado na ação de improbidade 

administrativa, o que não corresponde à verdade. Ser demandado não é o 

mesmo que ser condenado. Quando alguém responde a uma ação judicial 

existe uma expectativa de condenação ou absolvição, sendo que qualquer 

que seja o desfecho, ele pressupõe prévio esgotamento da instrução 

probatória, e no caso o processo judicial ainda está em movimento, 

formando a relação jurídico-processual. Em síntese, as provas 

apresentadas pelo reclamante nesta ação demonstram que o sindicato 

demandado, ao exercitar o direito de informação, extrapolou os limites da 

informação para afirmar situação inexistente na demanda judicial proposta 

contra o reclamante. Sendo falsa a informação, o que se denota pela 

certidão juntada, a notícia passa ao campo do excesso e da inverdade, 

trazendo ao leitor a idéia de condenação, improbidade e culpa do 

reclamante, quando na verdade, a par do direito à informação (verídica, 

correta, sem excessos) garantida pela Constituição Federal (art. 5º, inciso 

XIV), existe o direito à preservação da honra e imagem (artigo 5º, inciso X) 

e ao direito de presunção de inocência até que haja uma condenação com 

trânsito em julgado (artigo 5º, inciso LVII). Destaco que a sociedade tem 

pleno direito a ser informada, sendo a liberdade de manifestação de 

pensamento, criação, expressão e, sobretudo, de informação amplamente 

protegida de qualquer forma de restrição, porém tal liberdade não é 

irrestrita, devendo o veículo propalador da informação adotar cautelas 

mínimas para divulgar qualquer notícia, pautando-se pela veracidade e 

segurança das informações a serem publicadas. Por fim, não há que se 

cogitar de censura, prévia ou posterior, pois a matéria já foi publicada. No 

caso, evidente o prejuízo de ordem imaterial experimentado pela parte 

autora, visto que são inequívocos os danos morais experimentados em 

razão da notícia falsa. Neste sentido é a jurisprudência: Matéria 

jornalística. Verdade dos fatos. Distorção. Ofensa à honra e dignidade do 

autor. Ato ilícito configurado. Dano moral. Valor. Fixação. É indenizável o 

dano moral decorrente de notícia jornalística, quando esta distorce a 

verdade dos fatos ofendendo a honra e a integridade moral do autor, 

configurando ato ilícito passível de condenação. O arbitramento da 

indenização decorrente de dano moral deve ser feito caso a caso, com 

bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade 

com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos, à 

capacidade econômica, características individuais e o conceito social das 

p a r t e s .  ( T J - R O  -  A C :  1 0 0 2 7 2 9 1 7 2 0 0 5 8 2 2 0 0 0 2  R O 

1002729-17.2005.822.0002, Relator: Desembargador Marcos Alaor Diniz 

Grangeia, «2ª Câmara Cível», Data de Publicação: Processo publicado no 

Diário Oficial em 29/09/2006.) PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. 

AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTE DE MATÉRIA 

JORNALISTICA NOTICIANDO CONDUTA CRIMINOSA DE DELEGADO. LEI 

5250/67. DESVIO DA FINALIDADE DA NOTÍCIA. MATÉRIA 

SENCIONALISTA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA SENTENÇA 

MANTIDO PELO CARÁTER REPARATIVO E PUNITIVO. RECURSO 

IMPROVIDO À UNANIMIDADE DE VOTOS. I - Matéria jornalística com desvio 

da finalidade garante ao ofendido reparação por danos à imagem, mesmo 

quando fora concedido o direito de resposta. II - Recurso improvido à 

unanimidade. (TJ-MA - AC: 238652007 MA, Relator: NELMA SARNEY 

COSTA, Data de Julgamento: 30/07/2008, SAO LUIS). Dessa forma, 

configurados os pressupostos ensejadores da responsabilização civil, por 

certo que a parte autora tem direito à indenização, cumprindo, no presente 

estágio, analisar o pedido no tocante ao valor devido. Apesar do alto grau 

de subjetivismo que circunda a fixação dos danos morais, três elementos 

contribuem decisivamente para que ela se dê de forma ponderada, 

adequada e, sobretudo, justa: capacidade econômica das partes, 

gravidade e repercussão do dano, bem como o nível de reprovação do 

ato. Considerando o binômio posição social do ofendido, Delegado de 

Polícia e capacidade econômica do ofensor; levando em conta a 

intensidade do dano sofrido em toda a sua dimensão, e ainda, em atenção 

ao que preceitua o artigo 944 do Código Civil, nos termos do qual a 

indenização se mede pela extensão do dano, tendo em vista os critérios 

de equidade e justiça previstos no art. 6º, da Lei nº 9.099/95, tenho o valor 

da indenização por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), 

mostra-se compatível com o dano. DIANTE DO EXPOSTO, JULGO 

PROCEDENTE o pedido da parte reclamante para condenar a parte 

Reclamada CLEDISON GONÇALVES DA SILVA ao pagamento de 

indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), 
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com correção (INPC/IBGE) e juros de 1% a.m., a contar da data desta 

sentença. Incabível a condenação em custas e honorários advocatícios, 

em razão da norma expressa do artigo 55 e parágrafo único, da Lei nº 

9.099/95.Publicado no PJE. Remeto o Projeto de Sentença a análise e 

homologação do MM. Juiz de Direito, com base no art. 40, da Lei 9.099/95. 

Primavera do Leste, 03 de julho de 2018. Janaina Manhani de Carvalho 

Juíza Leiga Vistos, Homologo, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença acima. P. Leste-MT, 03.07.2018 Eviner 

Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011817-06.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

PERCIVAL ELEUTERIO DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO BATISTA DAMASIO OAB - MT0007222A (ADVOGADO)

LUIZMAR BARBOSA VIEIRA OAB - MT0013059A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SIAGESPOC - SINDICATO DOS TRABALHADORES POLICIAIS CIVIS DE 

MATO GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO MOREIRA PEREIRA OAB - MT0009405A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 8011817-06.2015.8.11.0037 

Promovente: PERCIVAL ELEUTERIO DE PAULA Promovido: SIAGESPOC - 

SINDICATO DOS TRABALHADORES POLICIAIS CIVIS DE MATO GROSSO 

Vistos, Cuida-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER/NÃO FAZER 

CUMULADA COM DANO MORAL, proposta por PERCIVAL ELEUTÉRIO DE 

PAULA em face do SINDICATO DOS TRABALHADORES POLICIAIS CIVIS 

DE MATO GROSSO - SIAGESPOC. Narra a parte autora que, na data de 

13/09/2015 , o site “http://www.folhamax.com.br” publicou matéria 

intitulada "TJ bloqueia R$10 mil de delegado acusado de cobrar para liberar 

BMW”, na qual houve divulgação do julgamento parcial de Agravo de 

Instrumento pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Aduz que 

em 15/09/2015, foi publicado pela SIAGESPOC - SINDICATO DOS 

TRABALHADORES POLICIAIS CIVIS DE MATO GROSSO, em seu sito 

eletrônico “http://www.siagespocmt.com.br”, notícia cujo título é 

“SIAGESPOC pede afastamento de delegado regional condenado por 

improbidade administrativa”. Assevera que existe um processo judicial em 

trâmite no qual o Autor é acusado de improbidade administrativa, mas 

afirma que o mesmo não estava sentenciado quando a reportagem foi 

divulgada. Requereu em sede de liminar que a referida matéria fosse tirada 

do sítio eletrônico da Ré. Pediu danos morais decorrentes da divulgação 

de notícia falsa de condenação por improbidade administrativa, o que, 

supostamente, abalou sua imagem perante a sociedade. Foi deferida a 

tutela de urgência no Id 3585029. A audiência de conciliação restou 

inexitosa ante a ausência de interesse pela promovida em propor acordo 

(Id 3585135). Em sede de contestação (Id 3585095), a parte reclamada 

alega preliminar de incompetência territorial. No mérito alega inocorrência 

de ato ilícito e a não presença dos requisitos que ensejam eventual 

condenação em danos morais, pugnando pela improcedência do pedido e 

que na eventual condenação sejam considerados os princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade. Assevera a impropriedade da 

alegação de danos morais, afirmando que a atuação do veículo de 

imprensa buscou relatar (animus narrandi) um fato qualificado pelo 

interesse público, já que envolve o sistema público que o envolve e por 

estar em plena conformidade com a realidade. A parte reclamante 

apresentou impugnação à contestação com o intuito de rebater as 

alegações da reclamada e ratificar os termos das iniciais (Id 3585143). É o 

relatório. Decido. Inicialmente, vê-se que os autos promovidos pela parte 

autora são objeto de conexão com o Processo nº 

8011816-21.2015.8.11.0037 que tramita neste Juizado, eis que se cuida 

do mesmo objeto, que é a indenização por danos morais e da mesma 

causa de pedir, qual seja, a divulgação de notícia. A preliminar de 

incompetência territorial não merece ser acolhida, uma vez que nas ações 

de reparação de danos morais é competente o domicílio do autor da ação, 

conforme disposto no art. 4º da Lei 9099/95: “É competente, para as 

causas previstas nesta Lei, o Juizado do foro: (...) III - do domicílio do autor 

ou do local do ato ou fato, nas ações para reparação de dano de qualquer 

natureza”. No mérito, diante da narrativa dos fatos restou demonstrado o 

agir ilícito da parte requerida que, veiculou em seu sitio eletrônico 

http://www.siagespocmt.com.br, matéria intitulada “SIAGESPOC PEDE 

AFASTAMENTO DE DELEGADO REGIONAL CONDENADO POR 

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA”. No conteúdo da notícia consta a foto do 

reclamante e a inserção de seu nome, contendo ainda reprodução de 

manifestação do Presidente do Siagespoc com a seguinte manifestação: 

porque ele não tem condições de exercer o cargo como delegado regional. 

Que tipo de exemplo ele está dando? Ele já foi condenado. A certidão 

expedida em 24.09.2015 pelo Gestor Judicial da Vara Única da Comarca 

de Rio Branco denota que existia, efetivamente, uma Ação Civil de 

Improbidade Administrativa movida pelo Ministério Público contra o ora 

reclamante, ação essa protocolada em 07.08.2013, mas que até aquela 

data não havia sido proferida sentença, ou seja, quando da veiculação da 

matéria não existia condenação. Contudo, a matéria deflagrada pelo 

reclamado afirma incisivamente que o reclamante foi condenado na ação 

de improbidade administrativa, o que não corresponde à verdade. Ser 

demandado não é o mesmo que ser condenado. Quando alguém responde 

a uma ação judicial existe uma expectativa de condenação ou absolvição, 

sendo que qualquer que seja o desfecho, ele pressupõe prévio 

esgotamento da instrução probatória, e no caso o processo judicial ainda 

está em movimento, formando a relação jurídico-processual. Em síntese, 

as provas apresentadas pelo reclamante nesta ação demonstram que o 

sindicato demandado, ao exercitar o direito de informação, extrapolou os 

limites da informação para afirmar situação inexistente na demanda judicial 

proposta contra o reclamante. Sendo falsa a informação, o que se denota 

pela certidão juntada, a notícia passa ao campo do excesso e da 

inverdade, trazendo ao leitor a idéia de condenação, improbidade e culpa 

do reclamante, quando na verdade, a par do direito à informação (verídica, 

correta, sem excessos) garantida pela Constituição Federal (art. 5º, inciso 

XIV), existe o direito à preservação da honra e imagem (artigo 5º, inciso X) 

e ao direito de presunção de inocência até que haja uma condenação com 

trânsito em julgado (artigo 5º, inciso LVII). Destaco que a sociedade tem 

pleno direito a ser informada, sendo a liberdade de manifestação de 

pensamento, criação, expressão e, sobretudo, de informação amplamente 

protegida de qualquer forma de restrição, porém tal liberdade não é 

irrestrita, devendo o veículo propalador da informação adotar cautelas 

mínimas para divulgar qualquer notícia, pautando-se pela veracidade e 

segurança das informações a serem publicadas. Por fim, não há que se 

cogitar de censura, prévia ou posterior, pois a matéria já foi publicada. No 

caso, evidente o prejuízo de ordem imaterial experimentado pela parte 

autora, visto que são inequívocos os danos morais experimentados em 

razão da notícia falsa. Neste sentido é a jurisprudência: Matéria 

jornalística. Verdade dos fatos. Distorção. Ofensa à honra e dignidade do 

autor. Ato ilícito configurado. Dano moral. Valor. Fixação. É indenizável o 

dano moral decorrente de notícia jornalística, quando esta distorce a 

verdade dos fatos ofendendo a honra e a integridade moral do autor, 

configurando ato ilícito passível de condenação. O arbitramento da 

indenização decorrente de dano moral deve ser feito caso a caso, com 

bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade 

com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos, à 

capacidade econômica, características individuais e o conceito social das 

p a r t e s .  ( T J - R O  -  A C :  1 0 0 2 7 2 9 1 7 2 0 0 5 8 2 2 0 0 0 2  R O 

1002729-17.2005.822.0002, Relator: Desembargador Marcos Alaor Diniz 

Grangeia, «2ª Câmara Cível», Data de Publicação: Processo publicado no 

Diário Oficial em 29/09/2006.) PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. 

AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTE DE MATÉRIA 

JORNALISTICA NOTICIANDO CONDUTA CRIMINOSA DE DELEGADO. LEI 

5250/67. DESVIO DA FINALIDADE DA NOTÍCIA. MATÉRIA 

SENCIONALISTA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA SENTENÇA 

MANTIDO PELO CARÁTER REPARATIVO E PUNITIVO. RECURSO 

IMPROVIDO À UNANIMIDADE DE VOTOS. I - Matéria jornalística com desvio 

da finalidade garante ao ofendido reparação por danos à imagem, mesmo 

quando fora concedido o direito de resposta. II - Recurso improvido à 

unanimidade. (TJ-MA - AC: 238652007 MA, Relator: NELMA SARNEY 

COSTA, Data de Julgamento: 30/07/2008, SAO LUIS) Dessa forma, 

configurados os pressupostos ensejadores da responsabilização civil, por 

certo que a parte autora tem direito à indenização, cumprindo, no presente 

estágio, analisar o pedido no tocante ao valor devido. Apesar do alto grau 

de subjetivismo que circunda a fixação dos danos morais, três elementos 

contribuem decisivamente para que ela se dê de forma ponderada, 

adequada e, sobretudo, justa: capacidade econômica das partes, 

gravidade e repercussão do dano, bem como o nível de reprovação do 

ato. Considerando o binômio posição social do ofendido, Delegado de 
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Polícia e capacidade econômica do ofensor; levando em conta a 

intensidade do dano sofrido em toda a sua dimensão, e ainda, em atenção 

ao que preceitua o artigo 944 do Código Civil, nos termos do qual a 

indenização mede-se pela extensão do dano, tendo em vista os critérios 

de equidade e justiça previstos no art. 6º, da Lei nº 9.099/95, tenho o valor 

da indenização por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), 

mostra-se compatível com o dano. DIANTE DO EXPOSTO, JULGO 

PROCEDENTE o pedido da parte reclamante para condenar a parte 

Reclamada SINDICATO DOS TRABALHADORES POLICIAIS CIVIS DO MATO 

GROSSO - SIAGESPOC ao pagamento de indenização por danos morais 

no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção (INPC/IBGE) e 

juros de 1% a.m., a contar da data desta sentença. Incabível a 

condenação em custas e honorários advocatícios, em razão da norma 

expressa do artigo 55 e parágrafo único, da Lei nº 9.099/95.Publicado no 

PJE. Remeto o Projeto de Sentença a análise e homologação do MM. Juiz 

de Direito, com base no art. 40, da Lei 9.099/95. Primavera do Leste, 03 de 

julho de 2018. Janaina Manhani de Carvalho Juíza Leiga Vistos, Homologo, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

acima. P. Leste-MT, 03.07.2018 Eviner Valério Juiz de Direito

Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 208715 Nr: 3568-03.2018.811.0037

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE GOIÁS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON RODRIGUES DA MATA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMIVALDO DE SOUSA - 

OAB:GO/ 26952

 Código 208715

Vistos, etc.

1. Designo o dia 06/08/2018 às 17:05 horas, para realização do ato 

deprecado.

2. Oficie-se o juízo deprecante informando a data da audiência designada.

Intimem-se e se cumpra.

Primavera do Leste, 11 de junho de 2018.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 204808 Nr: 1710-34.2018.811.0037

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECIR CHAVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TATYANNE NEVES BALDUINO 

- OAB:MT 4049-E

 DELIBERAÇÕES

Embora haja Defensoria Pública constituída na comarca, a mesma 

recusa-se a acompanhar audiências em cartas precatórias nas quais haja 

advogado constituído no processo de origem, mesmo que ausente o 

referido causídico legal ao ato, invocando inconstitucional normativa 

interna para tanto.

Assim, se faz necessária a nomeação de defensor dativo para 

acompanhamento do ato, sob pena de nulidade, razão pela qual fixo em 

MEIO URH os honorários advocatícios do defensor supra nomeado, em 

virtude de sua atuação nesta audiência e condeno a Fazenda Pública do 

Estado de Mato Grosso ao seu pagamento, nos termos do art. 22, § 1º da 

Lei n. 8.906/94 e Res 096/97 do Conselho Pleno da OAB-MT.

Diante da informação supra, designo a audiência para o dia 06/08/2018, às 

17:05 horas para a oitiva da testemunha Patrick Cervelin.

Comunique-se o Juízo Deprecante a transferência da testemunha Thiago 

Pontes para a Comarca de Brasília/DF.

Cumpra-se.

Nada mais havendo a consignar, por mim, estagiária, foi lavrado o 

presente termo, que vai assinado pelos presentes.

 Alexandre Delicato Pampado

Juiz(a) de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 206352 Nr: 2421-39.2018.811.0037

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL-MS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFERSON PEREIRA DA SILVA, MAICON DOS 

SANTOS, FABIO JUNIOR BEGNINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Santos Correia 

Amorim - OAB:OAB-SC 11.253, Catiane Zini Borela - OAB:OAB-RS 

59.576, Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso - OAB:

 Código 206352

Vistos, etc.

1. Designo o dia 06/08/2018 às 16:50 horas, para realização do ato 

deprecado.

2. Oficie-se o juízo deprecante informando a data da audiência designada.

Intimem-se e se cumpra.

Primavera do Leste, 25 de abril de 2018.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

Comarca de Sorriso

1ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000858-18.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KATIANE TEOTONIO RIBEIRO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Processo nº: 1000858-18.2017.8.11.0040 CERTIDÃO CERTIFICO e dou fé 

para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 

16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar o procurador da autora para no prazo 

legal, informar o endereço completo da mesma para sua intimação 

pessoal. Sorriso/MT, 3 de julho de 2018. Marcileia Capitanio M. de Souza 

Gestora Judiciária em substuição legal Autorizado(a) pelo Provimento n° 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004839-55.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAM ALVES GODOY (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADERSON ROSSET OAB - MT0015129A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR0008123S (ADVOGADO)

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT0018603A (ADVOGADO)

 

Autos n° 1004839.55.2017.8.11.0040 Sentença com mérito Vistos etc. 

Cuida-se de Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada por Willian 

Alves Godoy em face de Mapfre Seguros Gerais S/A, ambos qualificados 

nos autos, consoante fatos e fundamentos narrados na inicial (Id. 

9926597), instruída com documentos, Id. 9926600 e ss. Despacho inicial, 

Id. 10174144. Regularmente citada, a ré apresentou contestação e 

documentos, Id. 11707616 e ss. Impugnação à contestação e documentos 

apresentados, Id. 11839141. É o breve relato. Fundamento e Decido. 

Diante da inexistência de preliminares a serem examinadas, presentes as 

condições da ação e os pressupostos processuais, passo ao julgamento 

antecipado da lide, o que faço com fundamento no art. 355, inciso I do 

CPC. Situando a questão, diz o autor que em 19/08/2013 colidiu com um 

veículo que se achava estacionado, o qual estava segurado pela ré. 

Assim, a ora requerida efetuou o pagamento dos reparos necessários e 

após, cobrou o autor pelas perdas e danos, tendo ficado acordado que o 
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demandante pagaria a quantia total de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), 

dividido em 25 prestações de R$ 200,00 (duzentos reais) cada. Porém, 

face ao agravamento da sua situação financeira, o autor não conseguiu 

efetuar o pagamento de algumas parcelas, tendo então procurado a ré e 

firmado com ela um novo acordo, pelo qual pagaria o valor de R$ 1.500,00 

(um mil e quinhentos reais) à vista, o que foi feito mediante depósito em 

conta, tendo a requerida, inclusive, confirmado o pagamento em 

19/01/2016. Contudo, em 07/07/2017 o demandante foi surpreendido com 

a notícia de que a ré havia negativado seu nome em virtude da falta de 

pagamento de 03 (três) parcelas de R$ 200,00 (duzentos reais) cada. Em 

razão de tais fatos, alega que a negativação se deu indevidamente, 

requerendo a condenação da demandada ao pagamento de indenização 

por danos morais. Pois bem. Dentre os documentos que instruem a petição 

inicial, encontra-se o Termo de Acordo firmado entre o autor e a 

seguradora-ré, pelo qual o requerente assumiu a obrigação de pagamento 

da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em 25 (vinte e cinco) 

prestações de R$ 200,00 (duzentos reais) cada, vencendo a primeira no 

dia 30/12/2013. Ainda dos documentos colacionados pelo próprio autor, 

verifica-se que das 25 (vinte e cinco) prestações assumidas, o autor 

efetuou o pagamento apenas das 06 (seus) primeiras (até o mês de 

maio/2014), deixando de adimplir as demais, de modo que remanesceu um 

débito aproximado de R$ 3.800,00 (três mil e oitocentos reais). Em 

decorrência do saldo devedor remanescente, mais especificamente em 

virtude do inadimplemento das prestações vencidas em 30/07/2017, 

30/08/2014 e 30/09/2014, em 05/12/2014, a pedido da ré, o nome do autor 

foi incluído no cadastro de restrição ao crédito, conforme é possível 

verificar do extrato de Id. 9926814. Sustenta o autor que a negativação do 

seu nome foi indevida, visto que o débito havia sido adimplido mediante a 

realização de uma nova avença, pela qual efetuou o depósito da quantia 

de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais). Ocorre que, além de o autor 

não ter logrado demonstrar os termos da nova avença firmada com a 

seguradora-ré, a restrição creditícia ocorreu na data acima discriminada - 

05/12/2014 -, portanto, previamente ao suposto novo acordo firmado e 

também anteriormente ao depósito da quantia de R$ 1.500,00 (um mil e 

quinhentos reais), o que ocorreu em 19/01/2016. Portanto, ao contrário do 

que sustenta a parte autora, a inclusão de seus dados junto aos órgãos 

de proteção ao crédito se deu de forma regular, inexistindo no ponto, ato 

ilícito da ré que justifique o acolhimento do pedido inicial. Todavia, diante do 

aditivo firmado e, tendo o autor efetuado o pagamento em 19/01/2016, 

conforme inclusive restou ratificado pela ré por ocasião de sua 

contestação, entende este Juízo que a requerida mostrou-se negligente, 

uma vez que, o extrato que consta do Id. 9926814, demonstra que até a 

data de sua emissão – em 17/07/2017 -, o nome do autor permanecia 

negativado em decorrência de débito já pago. Nessa esteira, vê-se que o 

nome do autor permaneceu indevidamente negativado junto aos órgãos de 

proteção ao crédito por mais de 01 (um) ano, estando caracterizada a 

conduta ilícita da ré e seu dever de indenizar. No ponto, urge destacar ser 

amplamente admissível no ordenamento jurídico a teoria do dano moral 

puro, a qual não exige prova material de sua ocorrência, decorrendo da 

própria conduta ilícita da parte. Relativamente à fixação do valor da 

indenização decorrente dos danos morais, o ensinamento doutrinário e 

jurisprudencial acerca do tema diz que o julgador deve agir com bom 

sendo. Deve-se avaliar as peculiaridades do caso concreto, 

considerando-se a extensão do dano, a gravidade da culpa, além de 

observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Logo, 

partindo dos critérios suso referidos e, considerando que o caráter 

dúplice da indenização, visto que, não pode proporcionar enriquecimento 

sem causa, ao tempo em que, deve ser o suficiente a reparar os danos 

causados e evitar a reiteração da conduta ilícita, tenho que a importância 

de R$ 10.000,00 (dez mil reais) bem atende aos critérios referidos. Isto 

posto, acolho o pedido formulados na inicial para condenar a ré Mapfre 

Seguros S/A ao pagamento da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a 

título de indenização por danos morais, acrescido de correção monetária a 

partir da data da sentença e juros de mora legais, desde a da citação (art. 

406 do CC c.c. art. 161 do CTN). Em razão da sucumbência, condeno a 

requerida ao pagamento das custas e despesas processuais e, ainda, 

dos honorários advocatícios que fixo 15% (quinze por cento) sobre o 

valor da condenação, na forma do art. 85, § 2º do NCPC. Por conseguinte, 

julgo extinto o presente processo com resolução do mérito, o que faço 

com fundamento no art. 487, inciso I do NCPC. Transitada em julgado a 

presente sentença, aguarde-se em Cartório pelo prazo de 15 (quinze) 

dias. Havendo requerimento do interessado, proceda-se na forma do art. 

523 do NCPC, alterando a classe dos autos. Caso contrário, certifique-se 

e remetam-se os autos ao arquivo, mediante as baixas e anotações 

pertinentes. P.R.I.C. Às providências. Sorriso/MT, 19 de Abril de 2018. 

Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004839-55.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAM ALVES GODOY (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADERSON ROSSET OAB - MT0015129A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR0008123S (ADVOGADO)

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT0018603A (ADVOGADO)

 

1004839-55.2017.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, intimar a Parte Embargada para apresentar contrarrazões ao 

Recurso de Embargos de Declaração interposto, no prazo legal. MIRELA 

CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 2757 Nr: 8-16.1996.811.0040

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA AGRÍCOLA MISTA SORRISO 

LTDA - COOPERSORRISO, VITÓRIO ANGELO CELLA, ERNO LANZ, 

LEOMAR TREIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO JUTHS RISSATO - 

OAB:5147-B/MT, JOÃO BATISTA FERREIRA - OAB:10962-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELCIO ANTONIO DE 

OLIVEIRA - OAB:4050-B, EDUARDO FRAGA FILHO - OAB:3.647-A, 

FRANCISCO ANTUNES DO CARMO - OAB:4070, ILDO ROQUE 

GUARESCHI - OAB:5.417-B-MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA, para devolução 

dos autos nº 8-16.1996.811.0040, Protocolo 2757, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis 

(Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 118241 Nr: 8839-23.2014.811.0040

 AÇÃO: Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCES

 PARTE AUTORA: NATIV - INDÚSTRIA BRASILEIRA DE PESCADOS DA 

AMAZÔNICOS S/A-IBPASA, NATIV FOODS LTDA, NATIV -COMÉRCIO E 

DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, 

ADMINISTRADOR JUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TERCEIROS INTERESSADOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISA ALBINO DA SILVA DE 

CAMPOS PONTES - OAB:12.414/MT, MAURO ANDRIESKI - 

OAB:OAB/MT 10.925-B, OTTO WILLY GUBEL JUNIOR - OAB:172.947/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE BLASCO GROSS 

- OAB:OAB/SP199.715-B, ALEXANDRE MIRANDA DE LIMA - 

OAB:13241-A, ANA JULIA FERREIRA BOFF - OAB:11894/MT, ANDREIA 

SANTOS CATELAN - OAB:OAB/SP 275.984, ANELY DE MORAES 

PEREIRA MERLIN OAB/MT 13.571-B - OAB:OAB/MT 13.571-B, ANTONIO 

LEOPARDI RIGAT GARAVAGLIA MARIANNO - OAB:OAB/SP310.592, 

CÁSSIO AUGUSTO TORRES DE CAMARGO - OAB:OAB/SP255.615, 

CLAUDIO LUIS BEZERRA DOS SANTOS - OAB:271310/SP, CRISTIANE 

DE CARVALHO SALCEDO - OAB:171.821-B, DANIELA NALIO SIGLIANO 
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- OAB:OAB/SP 184.063, ELAINE CRISTINA RANGEL DO NASCIMENTO 

BONAFÉ - OAB:100305-SP, ELBER RIBEIRO COUTO - OAB:OAB/MT 

1502-B, ELIZETE APARECIDA DE OLIVEIRA SCATIGNA - 

OAB:12.090-A/MT, ESTEVAM HÚNGARO CALVO FILHO - OAB:9 

546-A-MT, EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE DOS SANTOS - 

OAB:OAB/MT 13.431-B, EWERTON HERRERA LANHES - OAB:OAB/SP 

160.289, FABIO HENRIQUE LOPES PEREIRA - OAB:OAB/SP 290.932, 

FABRÍCIO ROCHA - OAB:OAB/SP206.338, GABRIEL PORTELA 

PERFEITO - OAB:OAB/SP332.624, GRACIELLE DE ALMEIDA CAMPOS - 

OAB:10.847, HENRIQUE CANÇADO GONÇALVES - OAB:OAB/MG 

57.680, ISAMARA ANDRADE DE LIMA - OAB:16035-A/MT, JOÃO 

BATISTA ARAUJO BARBOSA - OAB:9847/MT, JOAO BATISTA 

FERREIRA - OAB:10962/B, JOÃO JORGE ALVES ARAÚJO - 

OAB:5252/MT, JORGE LUIS BONFIM LEITE FILHO - 

OAB:OAB/SP309.115, JORGE YASSUDA - OAB:8875-B, JOSÉ CARLOS 

PENTEADO MASAGÃO - OAB:OAB/SP 21.416, JOSE LUIZ BUCH - 

OAB:21938, KATIA DE ALMEIDA - OAB:108.929/SP, LUANA DE 

ALMEIDA E ALMEIDA BARROS - OAB:7381/MT, LUIZ CARLOS 

CACERES - OAB:PR 26822-B, LUIZ EDUARDO BOAVENTURA PACÍFICO 

- OAB:OAB/SP 117.515, MARCIA ISABEL HERTMANN EVALD ROSA 

LOPES - OAB:18326/O, MARCONDES RAI NOVACK - OAB:8571/MT, 

MARCOS BIASIOLI - OAB:OAB/SP 94.180, NAGIB KRUGER - OAB:4419, 

NELSON FEITOSA JUNIOR - OAB:8656, OLIVER FONTANA - 

OAB:153.715, PAULO RANGEL DO NASCIMENTO - OAB:26.886-SP, 

RAFAEL SANTIAGO DE JESUS QUEIROZ - OAB:OAB/SP 360.595, 

Raquel Barros Araújo - OAB:, REGIA MARIA RANIERI - OAB:73152, 

RENATO SILVIANO TCHAKERIAN - OAB:OAB/SP300.923, RICARDO DE 

ABREU BIANCHI - OAB:OAB/SP345.150, RICARDO ROBERTO 

DALMAGRO - OAB:12205-A/MT, ROBERTO CARLOS DAMBROS - 

OAB:13.154/MT, Ronaldo de Jesus Dutra Belo - OAB:, SANDRO W. 

PEREIRA DOS SANTOS - OAB:OAB/PR 24.540, SEBASTIÃO AUGUSTO 

CORRÊA DE MORAES - OAB:10.416, SONIAMAR FRITSCH - 

OAB:16130-0/MT, Tiago de Castilho Muñoz - OAB:SP/331.672, 

VANDERLY RUDGE GNOATO - OAB:17.786/O, VANESSA REGINA 

INVERNIZZI BLASCO GROSS - OAB:OAB/SP199.717-, VANUZA SAGAIS 

ROSEGHINI - OAB:13113/MT, WILLIAM CARMONA MAYA - 

OAB:257.198/SP, WILLIAN JOSÉ DE ARAÚJO - OAB:3928/MT, WINSTON 

SEBE - OAB:27510

 Autos nº 8839.23.2014.811.0040 (Cod. 118241)

Recuperanda: Nativ Indústria Brasileira de Pescados da Amazônia S/A 

Nativ Foods Ltda e Nativ Comércio e Distribuição de Alimentos, Importação 

e Exportação Ltda

 Vistos etc.

 Cuida-se de processo de Recuperação Judicial requerido por Nativ – 

Indústria Brasileira de Pescados Amazônicos S/A, Nativ – Foods Ltda e 

Nativ – Comércio e Distribuição de Alimentos Importação e Exportação 

Ltda, todas qualificados nos autos, nos termos da inicial de fls. 05/69, 

instruída com os documentos de fls. 70/697.

 A decisão encartada às fls. 703/706, indeferiu o pedido liminar para 

obstar a consolidação da propriedade resolúvel, nos termos do art. 49, § 

3º da LRF; recebeu a recuperação judicial; nomeou Administrador Judicial; 

além de outras deliberações inerentes ao processo recuperacional.

 Termo de Compromisso do Administrador Judicial, fl. 708.

 A credora SC Serviços ao Consumidor, Consultoria e Marketin Ltda, e 

outras apresentam Objeção ao Plano de Recuperação Judicial, conforme 

se infere às fls. 1104/1109.

 Os credores Israel Viana de Oliveira e outros também apresentam 

Objeção ao Plano, conforme petição de fls. 1110/1111.

 Banco Santander (Brasil) S/A apresenta Objeção ao Plano de 

Recuperação Judicial, fls. 1199 e ss.

 Banco do Brasil S/A também apresenta Objeção ao Plano de 

Recuperação Judicial, consoante se infere às fls. 1215/1229.

 Objeção apresentada pelo Banco Bradesco S/A, fls. 1230/1235.

 Banco de investimentos Credit Suisse (Brasil) S/A também apresentou 

Objeção ao Plano de Recuperação Judicial, fls. 1236/1258.

 Objeção pelo credor Pinheiro Guimarães Advogados, fls. 1259 e ss.

 Os credores Alexandre Rafael Avila CAntoni a outros também 

apresentaram Objeção ao Plano de Recuperação Judicial, conforme se vê 

às fls. 1273/1308.

 Seguindo, as recuperandas, pelas razões expostas na petição de fls. 

1429/1446, requerem a prorrogação do período de proteção possessória 

previsto no art. 49, § 3º da LRF, bem como a suspensão da prescrição e 

das ações e execuções movidas em face delas, mitigando-se o prazo 

suspensivo de 180 dias até o encerramento da Assembléia Geral de 

Credores e deliberação acerca do Plano de Recuperação Judicial.

 O pedido de dilação do prazo de blindagem foi concedido pela decisão de 

fls. 1447/1448.

 Administrador Judicial informa nos autos que realizou visita às 

dependências da recuperanda, a qual já havia reativado quase que 

completamente suas atividades da área de reprodução e, parcialmente 

sua linha de produção. Na ocasião, colacionou demonstrativos de 

resultado contábil relativos aos meses de novembro de 2014 a Junho de 

2015, fls. 1523/1525 e ss.

 Decisão convocando Assembléia Geral de Credores, além de outras 

deliberações, fls. 1613/1615.

 Decisão acerca da convocação da Assembléia Geral, fls. 1733/1734.

 Empós, Administrador Judicial requer a juntada da Ata da Assembléia de 

Credores, bem como lista de presença, fls. 1778.

 Recuperandas pugnam pela nomeação de Perito Judicial para avaliação 

do imóvel que será alienado, se aprovado pelos credores, com o intuito de 

demonstrar aos credores a viabilidade do modificativo do Plano 

apresentado, fls. 1818/1819.

 Seguindo, o Administrador requer a juntada da Ata da Assembléia de 

Credores – 2ª Convocação e da lista de presença, fls. 1829 e ss.

 Decisão judicial nomeando Perito para avaliação do imóvel, além de outras 

deliberações, fls. 2064/2065.

 Recuperandas apresentam quesitos e indicam Assistente Técnico, fls. 

2137/2138.

 A seguir, foi proferida decisão substituindo o Administrador Judicial, bem 

como deliberando acerca de outras circunstâncias pendentes, fls. 

2.139/2.140.

 Termo de compromisso firmado pelo novo Administrador Judicial, fls. 

2.157.

 Prestação de contas pelo antigo Administrador Judicial, fls. 2.159/2.162.

 Administrador Judicial informa que a Assembléia deliberou pela 

suspensão até o dia 18/08/2016, fls. 2.263/2277.

 Recuperandas apresentam Aditamento ao Plano de Recuperação Judicial, 

fls. 2.309/2.319.

 Administrador Judicial requer a juntada dos laudos de avaliação dos 

imóveis das recuperandas, fls. 2.320 e ss.

 Israel Viana de Oliveira e outros apresentam Objeção ao Aditamento do 

Plano de Recuperação Judicial, fls. 2.420/2.424.

 Administrador requer a juntada da ata da assembleia geral de credores, 

na qual, por decisão unânime foi suspensa novamente para retomada da 

votação definitiva do plano em 20/09/2016, fl. 2.607 e ss.

 Administrador Judicial requer a juntada da ata da assembleia, 

asseverando que o plano de recuperação foi aprovado pela maioria dos 

credores, com exceção do Banco do Brasil S/A, o qual rejeitou o plano e 

deixou de apresentar proposta alternativa, fls. 2.656 e ss.

 Recuperandas peticionam nos autos requerendo a anulação do voto do 

Banco do Brasil S/A e, por conseguinte, a concessão da recuperação 

judicial nos moldes do art. 58 da LRF. Subsidiariamente requerem que, em 

sendo computado o voto do Banco do Brasil S/A, a relativização do 

disposto no art. 58, § 1º, inciso III, a fim de que seja concedida a 

recuperação judicial também nos moldes do art. 58 da LRF, fls. 

2.688/2.712.

 Seguindo, foi proferida nova decisão, a qual deliberou acerca de diversos 

tópicos, além do que, apontou irregularidades no novo plano de 

recuperação, razão pela qual foi convocada nova Assembléia Geral de 

Credores, fls. 2.720/2.729.

 Juntou-se nestes autos decisão proferida no bojo do recurso manejado, 

tendo sido deferida a tutela antecipada recursal quanto a suspensão de 

decisão que designou nova AGC, bem como que determinou a 

apresentação dos comprovantes de regularização fiscal, fls. 2.809/2.810.

 Por fim, juntou-se aos autos acórdão proferido no bojo do Agravo de 

Instrumento interposto, o qual não foi conhecido, face ao não 

preenchimento dos pressupostos de admissibilidade recursal, fls. 2947 e 

ss.

 Diante do julgamento do AI 1002951.11.2016.8.11.0000 (2947 e ss), em 

cumprimento à decisão de fls. 2.720/2.729, foi convocada nova 

Assembléia de Credores, consoante decisão de fls. 2959/2973.

 Entretanto, atendendo a pedido das Recuperandas, o Exmo Des. 

Presidente do TJMT, deferiu o efeito suspensivo para suspender os 

efeitos do acórdão recorrido, prevalecendo a liminar recursal que 
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suspendeu a decisão monocrática que determinou a apresentação de 

novo Plano de Recuperação Judicial, até final recurso especial em 

comento, fls. 3098/3101.

 Requerentes peticionam nos autos informando que estão passando por 

um processo de sobrestamento das atividades e demissões, sendo que, 

ainda não findou seu novo plano de ação, haja vista a discussão com 

terceiros sobre a viabilidade de parcerias negociais, empresariais e 

comerciais, fl. 3196 e ss.

 A decisão de fls. 3533/3539 determinou a intimação das Recuperandas 

para, no prazo impreterível de 10 (dez) dias, demonstrar por prova 

documental o andamento das negociações noticiadas, bem como a data 

para retomada de suas atividades, sob pena de convolação da 

recuperação em falência.

 Manifestação das Recuperandas sobre a previsão de retomada das 

atividades, fls. 3594/3601.

 A decisão de fls. 3712/3713 determinou ao Administrador Judicial a 

apresentação de relatório detalhado sobre a retomada da atividade da 

empresa.

 Por fim, o Administrador Judicial em cumprimento a determinação deste 

Juízo juntou o relatório de atividades das Recuperandas, o qual veio 

instruído com imagens fotográficas, fls. 3815 e ss.

 É o breve relato. Decido.

 De largada e frente ao breve relatório acima transcrito, conveniente tecer 

alguns breves comentários acerca dos objetivos do processo 

recuperacional.

 A recuperação judicial constitui instituto que busca viabilizar a superação 

da crise econômico-financeira da devedora, de maneira a preservar a 

empresa (art. 47 LRF) e resguardar sua função social, o que contempla a 

manutenção de sua fonte produtora, bem como o emprego dos 

trabalhadores.

 Nesse contexto, é inegável que a atividade empresarial deve ser 

preservada, face o importante papel a ela atribuído perante a sociedade, 

sobretudo por ser uma fonte mantenedora da riqueza circulante, através 

da geração de empregos e tributos, circulação de bens e serviços, bem 

como a relação entre clientes, fornecedores e consumidores.

 O julgado abaixo, embora trate de tema diverso, retrata com propriedade 

os princípios que devem reger o processo recuperacional, senão vejamos:

“RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. MODIFICAÇÃO DO 

PLANO DE RECUPERAÇÃO APÓS O BIÊNIO DE SUPERVISÃO JUDICIAL. 

POSSIBILIDADE, DESDE QUE NÃO TENHA OCORRIDO O ENCERRAMENTO 

DAQUELA. PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA. ALTERAÇÃO 

SUBMETIDA À ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES. SOBERANIA DO 

ÓRGÃO. DEVEDOR DISSIDENTE QUE DEVE SE SUBMETER AOS NOVOS 

DITAMES DO PLANO. PRINCÍPIOS DA RELEVÂNCIA DOS INTERESSES DOS 

CREDORES E DA PAR CONDITIO CREDITORUM.

1. O legislador brasileiro, ao elaborar o diploma recuperacional, traçou 

alguns princípios, de caráter axiológico-programático, com o intuito de 

manter a solidez das diversas normas que compõem a referida legislação. 

Dentre todos, destacam-se os princípios da relevância dos interesses dos 

credores; par conditio creditorum; e da preservação da empresa, os quais 

são encontrados no artigo 47 da Lei 11.101/2005.

2. Essa base principiológica serve de alicerce para a constituição da 

Assembleia Geral de Credores, a qual possui a atribuição de aprovar ou 

rejeitar o plano de recuperação judicial, nos moldes apresentados pelo 

Administrador Judicial da empresa recuperanda.

3. Outrossim, por meio da "Teoria dos Jogos", percebe-se uma interação 

estratégica entre o devedor e os credores, capaz de pressupor um 

consenso mínimo de ambos a respeito dos termos delineados no plano de 

recuperação judicial. Essas negociações demonstram o abandono de um 

olhar individualizado de cada crédito e um apego maior à interação coletiva 

e organizada.

4. Discute-se, na espécie, sobre a modificação do plano originalmente 

proposto, após o biênio de supervisão judicial - constante do artigo 61 da 

Lei de Falências -, sem que houvesse o encerramento da recuperação 

judicial da empresa recuperanda. Ainda que transcorrido o prazo de até 2 

anos de supervisão judicial, não houve, como ato subsequente, o 

encerramento da recuperação, e, por isso, os efeitos da recuperação 

judicial ainda perduram, mantendo assim a vinculação de todos os 

credores à deliberação da Assembleia.

5. Recurso especial provido.”

(REsp 1302735/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA 

TURMA, julgado em 17/03/2016, DJe 05/04/2016)

 Como se vê, o princípio da função social está diretamente ligado ao 

princípio da preservação da empresa, disposto na Lei nº 11.101/2005, que 

tem como fundamento, a valorização do trabalho humano e a livre 

iniciativa.

 Entretanto, no ponto, cabe anotar que o princípio da preservação da 

empresa não é absoluto, de modo a ser perseguido indiscriminadamente. 

Deve o julgador observar os benefícios sociais gerados com a 

manutenção da empresa em atividade.

 Volvendo os olhos para o caso concreto em exame, é possível verificar 

que a atividade empresarial das Recuperandas encontra-se sobrestada 

há aproximadamente 01 (um) ano, conforme formalmente notificado nos 

autos pela petição de fls. 3194/3196.

 Naquela oportunidade, isto é, agosto/2017, as Recuperandas afirmaram 

que, em razão da ausência de capital de giro, bem como falta no mercado 

de uma de suas principais matérias-primas (peixe pintado), deparou-se 

com a necessidade de paralização temporária de suas atividades.

 Portanto, desde então as atividades empresariais das Recuperandas 

encontram-se suspensas, o que, inclusive, restou constatado pelo 

Administrador Judicial quando de suas visitas in loco, consoante 

expressamente informado nos relatórios apresentados a este Juízo e 

devidamente juntados aos autos.

 Logo, considerando desde então a inatividade das empresas, bem como a 

ausência de indicativo quanto à retomada da atividade empresarial, este 

Juízo determinou a intimação das Recuperandas, bem como do 

Administrador Judicial para que se manifestassem quanto a retomada das 

atividades empresariais (fls. 3533/3539).

 As requerentes, de pronto, vieram aos autos afirmando que se encontram 

em avançado estado de negociação com dois grandes grupos do seu 

segmento, visando o arrendamento de parte de seu parque fabril e suas 

instalações, como a formalização de contratos de industrialização. Para 

tanto, fez a juntada de documentos que se encontram arquivados em 

pasta própria junto à Secretaria da Vara, eis que, segundo as 

Recuperandas, cuidam documentos confidenciais (fls. 3594 e ss).

 Ora veja, em que pese a tentativa das Recuperandas em justificar a 

imprescindibilidade do processamento da recuperação, à este Juízo não 

resta dúvida que esta hipótese não se revela legítima para o caso em 

exame.

 Os documentos apresentados pelas Recuperandas tratam de meras 

minutas contratuais datadas de fevereiro/2018, as quais, evidentemente, 

são servem a fundamentar o processamento indefinido do presente 

processo recuperacional, sobretudo se for considerado que as atividades 

empresariais encontram-se sobrestadas, ao menos formalmente, há 

quase 01 (um) ano.

 Afora as minutas anteriormente referidas, as Recuperandas trazem para 

os autos cópia do contrato de arrendamento de imóvel rural firmado com 

os arrendatários José Cardoso Leal Junior, Dilceu Rossato e Pedro de 

Moraes Filho (documentos arquivados em pasta própria na Secretaria da 

Vara).

 Pelo referido contrato, a Recuperanda Nativ Indústria Brasileira de 

Pescados Amazônicos S/A, na condição de arrendante, concedeu aos 

arrendatários acima nominados a área rural de produção, recria e engorda 

de peixes localizada no imóvel rural denominado Centro Tecnológico 

IBPASA, registrado junto à matrícula nº 27.301 do CRI de Sorriso/MT, 

localizado à Rodovia MT 404 – 35 Km da BR 163 e mais 4Km à direita da 

gleba Ribeirão do Outo, neste Município, pelo período de 06 (seis) anos, 

com início em 01/07/2017 e término em 01/07/2023, pelo valor mensal de 

R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).

 Embora esteja em vigor referida avença, resta inegável que não tem o 

condão, por si só, de preservar o processamento desta recuperação. 

Aliás, o contrato de arrendamento foi firmado justamente após paralização 

das atividades empresariais das Recuperandas, ou seja, meados do ano 

de 2017 e tem data de término prevista para o ano de 2023.

 Mas não é só. Referido contrato de arrendamento também não serve a 

amparar a tese de preservação da empresa, visto que, seu objeto é 

totalmente distinto das atividades empresariais das Recuperandas, 

conforme é possível verificar de seus atos constitutivos que constam dos 

autos.

 Para robustecer a conclusão acima, basta atentar-se para o relatório 

apresentado pelo Administrador Judicial, consoante se vê das fls. 3815 e 

ss dos autos. Nele, o Administrador consigna expressamente que as 

atividades das Recuperandas encontram-se atualmente ‘paralisadas’. 

Destacou ainda ter recebido e-mail dos Procuradores das empresas, no 
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qual ressaltam que ‘a retomada das atividades da indústria depende de 

aprovação a ser realizada pelo SIF – Serviço de Inspeção Federal, 

contudo, sem prazo definido’.

 Veja-se que as Recuperandas buscam amparar o processamento do 

presente processo recuperacional na aprovação a ser realizada pelo SIF 

– Serviço de Inspeção Federal, alegando ter feito a solicitação ao órgão 

competente, todavia, sem data prevista para obtenção da autorização. 

Todavia, nenhum documento foi trazido aos autos com aptidão a 

demonstrar de forma inconteste a formalização do referido requerimento 

junto ao órgão competente. Aliás, é válido registrar que o documento 

apresentado pelas Recuperandas ao Administrador Judicial que, por sua 

vez, fez a juntada aos autos, não evidencia a deflagração de qualquer 

procedimento administrativo junto ao Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento com a finalidade de obter a alegada licença/autorização.

 Conclui-se portanto que, as Recuperandas não logram demonstrar de 

forma incontestável que a retomada de suas atividades empresariais está 

condicionada a autorização a ser expedida pelo SIF, mesmo porque, 

sequer protocolo da formalização do requerimento foi apresentado a este 

Juízo.

 Quanto aos funcionários, extrai-se dos documentos apresentados pelo 

Administrador Judicial que, ao que parece, as Recuperandas mantém 

apenas dois funcionários, um que exerce a função de porteiro e outra a 

coordenadoria de recursos humanos,

 Todavia, da mesma forma que a autorização a ser expedida pelo SIF não 

justifica a manutenção do processo recuperacional em epígrafe, o fato de 

as Recuperandas possuírem, em tese, dois funcionários não afasta a 

hipótese de convolação da presente recuperação em falência, já que 

neste momento já não há atividade empresarial a ser preservada e, menos 

ainda, a possibilidade de se resguardar sua função social.

 A recuperação judicial constitui instituto que busca viabilizar a superação 

da crise econômico-financeira da devedora, de maneira a preservar a 

empresa (art. 47 LRF) e resguardar sua função social, o que contempla a 

manutenção de sua fonte produtora, bem como o emprego dos 

trabalhadores.

 Contudo, o princípio da preservação da empresa não é absoluto, de 

maneira que não pode ser perseguido indiscriminadamanente. O julgador 

deve observar os benefícios sociais gerados com a manutenção da 

empresa em atividade.

 Sobre o tema em questão, valiosa a lição do Professor Daniel Carnio 

Costa, Juiz Titular da 1ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais de 

São Paulo, senão vejamos:

 “.....

Entretanto, não é só a recuperação judicial de empresas que possui 

importância fundamental para o bom funcionamento da economia e para a 

superação da crise. Também a falência é instrumento legal essencial para 

que os mesmos valores sejam tutelados. Vale dizer, na falência busca-se 

tutelar também os mesmos benefícios econômicos e sociais protegidos na 

recuperação judicial da empresa. Apenas os meios são diversos, na 

medida em que na recuperação judicial lida-se com uma empresa em crise, 

mas viável e, portanto, passível de ter suas atividades preservadas. Já na 

falência, tem-se uma empresa em crise e inviável, sem condições de 

continuar em funcionamento. Nesse sentido, na falência, a preservação 

daqueles benefícios econômicos e sociais não será feita pela 

preservação do que não merece ser preservado, mas sim pela criação de 

oportunidades de mercado para outras empresas saudáveis e pela 

realocação de bens de atividades improdutivas para atividades produtivas.

Existem empresas que entram em crise porque perderam viabilidade 

econômica. Em relação a essas empresas, o Estado não deve agir para 

tentar salvá-las, quando os agentes de mercado (incluindo aqui os 

consumidores) já atestaram que elas não são mais capazes de gerar os 

benefícios econômicos e sociais que se espera de seu funcionamento 

(bons produtos, serviços competitivos, geração de empregos, 

recolhimento de tributos, dentre outros). Manter em funcionamento de 

forma artificial empresas inviáveis não atende ao interesse social. Ao 

contrário, atuar no sentido de tentar salvar empresas inviáveis causa 

imenso prejuízo social, na medida em que, por exemplo, outras empresas 

saudáveis poderão falir por não terem condições de competir com 

empresas que só existem em função da ajuda judicial.

Empresas inviáveis devem falir e isso não é ruim. Ao contrário do que 

muitos poderiam pensar, a falência é instrumento de saneamento da 

economia, retirando do mercado empresas inviáveis e abrindo a 

possibilidade para que outras empresas possam ocupar o espaço deixado 

pelas falidas, produzindo os benefícios econômicos e sociais delas 

esperados.

A decretação da quebra de uma empresa inviável retira do mercado um 

agente defeituoso, que ocupava injustificadamente o espaço que poderia 

ser ocupado por outra empresa capaz de produzir bons produtos, prestar 

bons serviços, gerar um maior número de empregos (com mais qualidade) 

e recolher tributos em volume mais expressivo.

Assim, ao se decretar a quebra dessa empresa inviável, abre-se o 

espaço no mercado para que outra empresa o ocupe de maneira social e 

economicamente mais útil.

Por outro lado, a arrecadação e venda dos ativos da empresa falida, fará 

retornar ao mercado de produção bens que antes estavam vinculados a 

atividades improdutivas, não geradoras de qualquer benefício econômico 

ou social.

Talvez o mais importante aspecto da falência – muito pouco explorado – é 

a sua função de realocação de bens de atividades improdutivas para 

atividades produtivas. A venda dos bens arrecadados pela massa falida 

irá oxigenar o mercado, de forma que, por exemplo, aquele imóvel (antes 

arrecadado e sem utilização durante a falência) volte a ser palco de uma 

atividade produtiva e geradora de empregos, produtos, serviços etc. Da 

mesma forma, aquela máquina arrecadada no processo de falência (e sem 

utilização produtiva) também poderá ser vendida a fim de ser integrada a 

uma nova cadeia de produção, geradora de todos aqueles benefícios 

econômicos e sociais já mencionados.

Ressalta-se, nesse ponto, que a alienação de ativos na falência vai muito 

além do atendimento aos interesses dos credores. Trata-se de 

providência que beneficia o resultado social e econômico do processo.” 

(http://www.migalhas.com.br/InsolvenciaemFoco/121,MI272081,71043-A+i

mportancia+social+e+economica+da+falencia)

 Como se vê, frente a atual sistemática que rege os processos de falência 

e recuperação judicial, bem assim a informação que consta dos autos de 

que as Recuperandas encontram-se com suas atividades empresariais 

paralisadas há aproximadamente 01 (um) ano, sem data prevista para 

retomada das mesmas, conclui-se inexistir atividade empresarial a ser 

preservada, cabendo a este Juízo a imediata convolação do processo 

recuperacional em falência, já que inviável as empresas ora autoras.

 Caso muito semelhante foi recentemente objeto de análise pelo E. Tribunal 

de Justiça de São Paulo, conforme emenda abaixo:

“Convolação de recuperação judicial em falência. Agravo de instrumento 

de credores. Provas da reiterada mora no cumprimento das obrigações do 

plano de reestruturação durante o biênio de supervisão, sendo que 

sequer os créditos trabalhistas foram quitados, a despeito do comando do 

art. 54 da Lei de Recuperações e Falências. Atrasos na implementação de 

medidas necessárias para a recuperação – que se arrasta há mais de 8 

anos – que são imputáveis às recuperandas. Relatórios da administradora 

judicial, atestando a falta de atividade produtiva. Inviabilidade econômica 

que, desse modo, torna imperioso o decreto de quebra, na medida em que 

não há empresas a preservar. "Princípio complementar" na Lei 

11.101/2005, de retirada do mercado da empresa inviável (LUÍS FELIPE 

SPINELLI e outros). Manutenção da decisão agravada. Agravo de 

instrumento desprovido.”

(TJSP; Agravo de Instrumento 2149528-84.2017.8.26.0000; Relator (a): 

Cesar Ciampolini; Órgão Julgador: 1ª Câmara Reservada de Direito 

Empresarial; Foro Central Cível - 2ª Vara de Falências e Recuperações 

Judiciais; Data do Julgamento: 20/06/2018; Data de Registro: 21/06/2018)

 Derradeiramente, secundo que, tendo na hipótese sido esgotados todos 

os meios para o soerguimento das Recuperandas, as quais encontram-se 

com suas atividades empresariais paralisadas há quase 01 (um) ano, sem 

data prevista para retorno, resta flagrante e incontestável que se tratam 

de empresas inviáveis e inaptas a cumprir a função social que delas se 

espera, de conformidade com os princípio basilares da Lei nº 11.101/2005.

 Latente, portanto, a inviabilidade das empresas, as quais encontram-se 

com suas atividades empresariais paralisadas, não cabe ao Estado-Juiz 

agir para tentar recupera-las, pois incapazes de gerar benefício social 

relevante, sendo imperiosa a convolação da presente recuperação judicial 

em falência.

 Posto isso, DECRETO hoje, às 13 horas, nos termos do artigo 97, IV, da 

Lei nº 11.101/05, a falência das empresas Nativ – Indústria Brasileira de 

Pescados Amazônicos S/A, Nativ Foods Ltda e Nativ – Comércio e 

Distribuição de Alimentos, Importação e Exportação Ltda.

 Logo,

 Mantenho como Administrador Judicial, Mauro da Silva Andrieski (fls. 
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703/706), devendo ser intimado para comparecer, no prazo de 48h, para 

assinar o termo de compromisso, mesmo prazo em que deverá apresentar 

proposta, fundamentadamente, acerca de seus honorários;

 Intime-se o Administrador Judicial para adotar as providências indicadas 

no artigo 22, III, da Lei de Recuperação judicial, quais sejam:

a) avisar, pelo órgão oficial, o lugar e hora em que, diariamente, os 

credores terão à sua disposição os livros e documentos do falido;

b) examinar a escrituração das devedoras;

c) relacionar os processos e assumir a representação judicial da massa 

falida;

d) receber e abrir a correspondência dirigida aos devedores, entregando 

as eles o que não for assunto de interesse da massa;

e) apresentar, no prazo de 40 (quarenta) dias, contado da intimação desta 

decisão, prorrogável por igual período, relatório sobre as causas e 

circunstâncias que conduziram à situação de falência, no qual apontará a 

responsabilidade civil e penal dos envolvidos, observado o disposto no 

art. 186 desta Lei;

f) arrecadar os bens e documentos dos devedores e elaborar o auto de 

arrecadação, nos termos dos artigos 108 e 110 desta Lei;

g) avaliar os bens arrecadados;

h) contratar avaliadores, de preferência oficiais, mediante autorização 

judicial, para a avaliação dos bens caso entenda não ter condições 

técnicas para a tarefa;

i) praticar os atos necessários à realização do ativo e ao pagamento dos 

credores, inclusive no que se refere ao valor do arrendamento do imóvel 

rural (fls. 3839/3843);

 j) requerer ao juiz a venda antecipada de bens perecíveis, deterioráveis 

ou sujeitos a considerável desvalorização ou de conservação arriscada 

ou dispendiosa, nos termos do art. 113 desta Lei;

l) praticar todos os atos conservatórios de direitos e ações, diligenciar a 

cobrança de dívidas e dar a respectiva quitação;

m) remir, em benefício da massa e mediante autorização judicial, bens 

apenhados, penhorados ou legalmente retidos;

n) representar a massa falida em juízo, contratando, se necessário, 

advogado, cujos honorários serão previamente ajustados e aprovados 

pelo Comitê de Credores;

o) requerer todas as medidas e diligências que forem necessárias para o 

cumprimento desta Lei, a proteção da massa ou a eficiência da 

administração;

p) apresentar ao juiz para juntada aos autos, até o 10o (décimo) dia do 

mês seguinte ao vencido, conta demonstrativa da administração, que 

especifique com clareza a receita e a despesa;

 Quando da apresentação do relatório o previsto no art. 22, inciso III, alínea 

“e”, da Lei 11.101/05, deverá o Administrador Judicial endereçá-lo como 

incidente à falência, bem como eventuais manifestações acerca do mesmo 

que deverão ser protocolizadas junto ao referido incidente;

 Fixo o termo legal (artigo 99, II), como sendo 90 (noventa) dias anteriores 

ao pedido de recuperação judicial;

 Os sócios das falidas devem apresentar, no prazo de 05 (cinco) dias, a 

relação nominal de credores, descontando o que já foi pago ao tempo da 

recuperação judicial e incluindo os créditos que não estavam submetidos à 

recuperação (artigo 99, III);

 Devem, ainda, todos os sócios, cumprir o disposto no artigo 104, da LRF, 

devendo, também, comparecer em cartório, no prazo de 10 (dez) dias, 

para assinar termos de comparecimento e prestar esclarecimentos, que 

deverão ser apresentados na ocasião por escrito. Posteriormente, 

havendo necessidade, será designada audiência para esclarecimentos 

pessoais dos falidos;

 Advirtam-se os sócios, ainda, que para salvaguardar os interesses das 

partes envolvidas, e verificado indício de crime previsto na Lei n. 

11.101/2005, poderão ter a prisão preventiva decretada (art. 99, VII);

 Fixo o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da publicação do edital (artigo 

99, parágrafo único, da LRF), para os credores apresentarem ao 

Administrador Judicial suas habilitações ou suas divergências quanto aos 

créditos relacionados (art. 99, IV, e art. 7° § 1°), que deverão ser 

encaminhadas diretamente ao Administrador Judicial, preferencialmente, 

através do e-mail a ser criado, pelo Administrador Judicial, 

especificamente para este fim e informado no edital a ser publicado;

 As impugnações já ajuizadas durante a fase da recuperação judicial e 

ainda pendentes de julgamento deverão ser encaminhadas, em definitivo, 

ao Administrador Judicial para que sejam analisadas como divergências 

administrativas para os fins de elaboração da nova relação do art. 7°, §2° 

da LRF, tendo em vista a nova condição de falência;

 Quando da publicação do novo edital a que se refere o art. 7°, §2° da Lei 

11.101/05, eventuais impugnações ao referido edital e/ou habilitações 

retardatárias deverão ser protocoladas como incidente à falência, ao 

passo que não deverão ser juntadas nos autos principais, sendo que as 

petições subsequentes e referentes ao mesmo incidente deverão ser, 

sempre, direcionadas àquele já instaurado;

 Determino, nos termos do art. 99, V, a suspensão de todas as ações ou 

execuções contra as falidas (empresas), ressalvadas as hipóteses 

previstas nos §§ 1° e 2° do art. 6° da mesma Lei, ficando suspensa, 

também, a prescrição (artigo 6º, caput, da LRF);

 Proíbo a prática de qualquer ato de disposição ou oneração de bens do 

falido sem autorização judicial e do Comitê de Credores (se houver);

 Determino a expedição de ofícios (art. 99, X e XIII) aos órgãos e 

repartições públicas (União, Estado e Município; Banco Central, DETRAN, 

Receita Federal, Cartório de Registro de Imóveis, etc.), para que informem 

acerca da existência de bens e direitos da falida/tomem conhecimento da 

falência;

 Oficie-se à JUCEMAT para os fins do artigo 99, VIII e 102, da Lei nº. 

11.101/2005;

 Expeça-se edital, nos termos do artigo 99, parágrafo único, da Lei 

11.101/2005, com a lista de credores atualizada pelas falidas, conforme 

determinado no item 5, desta decisão. Caso não cumprido, deverá ser 

aproveitada a relação do art. 7°, § 2°, da LRF apresentada na fase da 

recuperação judicial.

 Encaminhe-se cópia da presente decisão ao Exmo Presidente do Tribunal 

de Justiça deste Estado, fazendo referência à decisão de fls. 3098/3101, 

bem como ao Exmo Ministro Relator do Recurso Especial interposto.

 Cientifique-se o Ministério Público.

 P.R.I.C.

 Sorriso/MT, 03 de Julho de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-94 DESPEJO

Processo Número: 1005692-64.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO ANGELO GUOLLO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HIGOR HENRIQUE DE ALBUQUERQUE SILVA OAB - MT23412/O 

(ADVOGADO)

LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR OAB - MT0019139A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALDIR PERGHER (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1005692-64.2017.8.11.0040; Valor 

causa: R$ 33.600,95; Tipo: Cível; Espécie: DESPEJO (92)/[DESPEJO POR 

DENÚNCIA VAZIA]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: SERGIO 

ANGELO GUOLLO Parte Ré: RÉU: ALDIR PERGHER Vistos, e etc. 

Preenchidos os requisitos legais do artigo 319 et seq do NCPC, forte no 

artigo 334 do mesmo Código Instrumental Civil, RECEBO a petição inicial 

sub examine, bem como sua EMENDA (id. 11747981) que tramitará 

segundo o rito comum ordinário ut art. 318 e em SEGREDO DE JUSTIÇA ex 

vi inciso II do artigo 189, ambos do NCPC. CITE-SE o requerido para, 

querendo, contestar a ação no prazo legal, ciente que, não apresentada 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

articulados pela requerente, nos termos dos artigos 332 e 335 do Novo 

Código de Processo Civil. DESIGNE-SE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DE 

ACORDO COM A PAUTA DO CONCILIADOR DO CENTRO JUDICIÁRIO DE 

SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA DESTA COMARCA, devendo o 

réu ser citado com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, restando 

consignado que as partes devem estar acompanhadas por seus 

respectivos advogados ou defensores públicos. O não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu a audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório a dignidade da justiça e será sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado, ut § 8.º do art. 

334 do NCPC. Havendo autocomposição entre as partes após manejo das 
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técnicas afetas a tal fase de mediação, os autos retornarão a este juízo 

natural para homologação, não havendo tal solução consensual do conflito 

de interesse, por força do art. 335 do NCPC, poderá o réu oferecer 

contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial 

observará o contido nos incisos I, II, III e § § 1.º e 2.º do art. 335. 

Considerando que a parte autora emendou a inicial, desistindo do pedido 

liminar, não se faz mais necessário a caução prestada, diante disso, 

expeça-se alvará para levantamento da quantia depositada, conforme 

pugnado no id. 11747981. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. 

SORRISO, 4 de abril de 2018. ADALTO QUINTINO DA SILVA Juiz(a) de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003889-46.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MAIZA GOMES AGUIAR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDER DE MEIRA COELHO OAB - MT24136/O (ADVOGADO)

DANILO MILITAO DE FREITAS OAB - MT0019747A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL PEREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

INTIMAÇÃO DA EXEQUENTE A FIM DE QUE FORNEÇA O CPF DO 

EXECUTADO PARA QUE SEJA POSSIVEL REALIZAR A INSERÇÃO NO 

CADASTRO NO SERASA/SPC.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003381-66.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLEVI TEREZINHA BEDIN (REQUERENTE)

VALDIR DAROIT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFERSON CARLOTT OAB - MT0006679A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RÉUS INCERTOS , DESCONHECIDOS, INOMINADOS, EVENTUAIS 

TERCEIROS INTERESSADOS AUSENTES, INCERTOS E DESCONHECIDOS 

(REQUERIDO)

ASSOCIACAO DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS ALVORECER DA 

CIDADE DE SORRISO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

ASSOCIAÇÃO DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS FILHOS DO SOL DA 

CIDADE DE SORRISO (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente, impulsiono os presentes 

autos para intimar a parte autora, através de seu advogado, para efetuar 

o pagamento devido pela diligência do oficial de justiça, retirando-se a 

respectiva guia de pagamento no site do Tribunal de Justiça: 

www.tjmt.jus.br, juntando-se posteriormente o comprovante de depósito 

nos autos. Sorriso, 02 de julho de 2018. Michelle Toscano de Brito 

Marques – Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003391-13.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CAPITAL FLORESTAL LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA MUGGIATI DOS SANTOS OAB - PR21461 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IZARA BONALDO (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente impulsiono os presentes 

autos para intimar a parte autora, através de seu advogado, para efetuar 

o pagamento devido pela diligência do oficial de justiça, retirando-se a 

respectiva guia de pagamento no site do Tribunal de Justiça: 

www.tjmt.jus.br, juntando-se posteriormente o comprovante de depósito 

nos autos. Sorriso, 02 de julho de 2018. Michelle Toscano de Brito 

Marques – Analista Judiciária

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

Processo Número: 1003285-51.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

A. C. E. T. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO EUSTAQUIO DE SOUZA JUNIOR OAB - MT23547/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

D. L. T. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1003285-51.2018.8.11.0040. AUTOR: 

ANNA CAROLINA EVANGELISTA TESKE RÉU: DIECKSON LEONIR TESKE 

Vistos, e etc. Percutindo ao fundo da parlenda, insta que a petição inicial 

sub examine deve obediência aos requisitos do artigo 319 e 98 do NCPC, 

notadamente no que toca ao pagamento das custas processuais. 

Destarte, ressai dos autos que o requerente, não comprovou 

documentalmente necessidade de parcelamento das custas, vez que 

sequer juntou declaração de hipossuficiência. Assim, para fins e prazo do 

artigo 321, do CPC, intime referida parte autora, por meio de seu advogado 

mediante publicação no DJE, para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove 

documentalmente a necessidade do benefício, trazendo declaração de 

imposto de renda, cópia da CTPS, bem como outros documentos que 

entender pertinente, sob pena de indeferimento da petição inicial e 

obrigação de recolhimento das custas e taxas judiciais ut Lei Estadual 

7.603/01. Cumpra, providenciando e expedindo o necessário com 

celeridade.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001627-60.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Newton Acunha Rocha OAB - MT5489/B-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE MARTINS PINHO (EXECUTADO)

ALINE SCHEVINSKI (EXECUTADO)

ANGELITA STIEVEN PINHO (EXECUTADO)

JOSE MARTINS STIEVEN PINHO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CHESTER RICARDO AGOSTINI OAB - MT0012699A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO CERTIFICO e dou fé que procedo a intimação dos executados 

através de seu advogado acerca do Termo de Penhora realizado nos 

autos, Id. 11698812. Sorriso, 23 de março de 2018. Michelle Toscano de 

Brito Marques Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000626-06.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LILIAN EMI MATSUMOTO ZIBETTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANE PADILHA DOS SANTOS OAB - MT0013372A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICK ZIBETTI (INVENTARIADO)

 

CERTIFICO e dou fé que os autos encontram-se aguardando as primeiras 

declarações, desta forma, impulsiono os presentes autos para intimar a 

advogada da parte requerente para se manifestar nos autos.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 51730 Nr: 1974-57.2009.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LENIRCE PERCINOTO, ROGERIO MARAN MIRANDA, NPM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA 

DE FÁTIMA LTDA, ÉLIO JOÃO JASKULSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE DA COSTA NETO - 

OAB:3710/MT, NELSON SARAIVA DOS SANTOS - OAB:7720-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNA ERGANG DA SILVA - 

OAB:11047, DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B, LÍVIA 

COMAR DA SILVA - OAB:7650-B, PEDRO OVELAR - OAB:6270

 Ante a juntada dos valores do honorario pericial intimo as partes para os 

fins do artigo 465, §3º, do NCPC.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 134718 Nr: 7829-07.2015.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUNICE APARECIDA PEREZ DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BCS SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANUZA SAGAIS ROSEGHINI - 

OAB:13113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A

 Autos n° 7829-07.2015.811.0040 – Código Apolo: 134718.

Requerente: Eunice Aparecida Perez de Paula

Requerida: BCS Seguros S/A

 Vistos etc.

 Considerando que a demandada BCS SEGUROS S/A, devidamente citada 

(fl. 29), deixou transcorrer “in albis” o prazo para apresentação de 

contestação (fl. 32), DECRETO-LHE a REVELIA.

 Entretanto, não obstante a decretação da revelia convém destacar que a 

presunção de veracidade restringe-se aos fatos alegados, jamais ao 

direito invocado, de modo que, in casu, entendo necessária a realização 

de perícia médica a fim de quantificar as lesões sofridas pela parte autora.

 Desta feita, DETERMINO sejam encaminhados os autos ao Centro de 

Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca para inclusão na pauta 

temática, oportunidade em que deverá ser realizada a perícia médica.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 25 de Janeiro de 2017.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 134718 Nr: 7829-07.2015.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUNICE APARECIDA PEREZ DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BCS SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANUZA SAGAIS ROSEGHINI - 

OAB:13113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A

 Anate a juntada dos valores do honorario pericial intimo as partes para os 

fins do artigo 465, §3º, do NCPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 134718 Nr: 7829-07.2015.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUNICE APARECIDA PEREZ DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BCS SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANUZA SAGAIS ROSEGHINI - 

OAB:13113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A

 Vistos, e etc.Ante o requerimento de realização de perícia médica, 

NOMEIO Dr(a).Eliana Kawagutti, podendo ser encontrado (a) no endereço 

Rua das Amendoeiras, n° 110, Sinop, telefone (66) 9999-6670, devendo 

as partes ser intimadas para, no prazo de quinze dias, arguir o 

impedimento ou a suspeição do perito (se for o caso); indicar assistente 

técnico e apresentar quesitos (artigo 465, caput, §1º, incisos I, II e III, do 

NCPC).Apresentados os quesitos, intime-se o(a) perito(a) para, no prazo 

de cinco dias, apresentar proposta de honorários periciais, currículo, com 

comprovação da especialização, contatos profissionais e endereço 

eletrônico para onde serão dirigidas as intimações pessoais (incisos I, II e 

III do §2º do artigo 465 do NCPC).Indicados os honorários, intimem-se as 

partes para os fins do artigo 465, §3º, do NCPC.Existindo impugnação, 

conclusos para deliberação. Do contrário, intime-se quem requereu a 

prova (art. 95, do NCPC), a recolher o valor, no prazo de 05 dias, sob 

pena de preclusão.Recolhido o valor dos honorários, intime-se o(a) 

perito(a) a indicar data, hora e local da realização, no prazo de 15 dias, 

intimando-se as partes (art. 474, do NCPC).Deverá o Sr. Perito se atentar, 

ainda, ao disposto no artigo 466, §2º, do NCPC, possibilitando o acesso e 

o acompanhamento de todos os atos e diligências pelos assistentes 

técnicos das partes. Realizada a perícia, junte-se o laudo aos autos, o 

qual deverá conter todos os requisitos indicados no artigo 473, incisos I, II, 

III, IV, do NCPC, atentando-se, também, para o contido nos §§1º e 2º do 

artigo 473 do NCPC, no prazo de 15 dias. Com a juntada do laudo, 

manifestem-se as partes, no prazo de 15 dias (artigo 477 §1º do 

NCPC).Após, considerando o disposto no art. 3º, § 3º e art. 139, ambos do 

NCPC, bem como o fato de que não fora oportunizada a conciliação as 

partes,

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 102810 Nr: 5767-62.2013.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PABLO CRISTIAN XAVIER DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSELI INES REIS - OAB:11666

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA JULIA FERREIRA BOFF - 

OAB:11894/MT, LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ - OAB:8506-A

 Ante a juntada dos valores do honorario pericial intimo as partes para os 

fins do artigo 465, §3º, do NCPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 134718 Nr: 7829-07.2015.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUNICE APARECIDA PEREZ DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BCS SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANUZA SAGAIS ROSEGHINI - 

OAB:13113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A

 Vistos etc.

Em razão da superveniência das férias regulamentares, e tendo em conta 

a impossibilidade, apesar dos esforços empreendidos, de apreciação de 

todos os processos conclusos em Gabinete, mormente porque este 

magistrado acumula a jurisdição de outra comarca, devolvo os autos à 

Secretaria Judiciária, na forma do artigo 21, §4° da Resolução n° 04/2006 

do TJMT.

Caracterizada eventual urgência do pleito, CONCLUSOS ao substituto 

legal. Caso contrário, após o retorno deste magistrado, RETORNEM 

conclusos, observando-se a data da conclusão anterior.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Vera-MT, 27 de fevereiro de 2018.

 Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35347 Nr: 4486-18.2006.811.0040

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: TMD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LRDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALD RUDÁ RENNER - 

OAB:2808-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) RENATA FERREITA DAMACENO PEDROSA, 

para devolução dos autos nº 4486-18.2006.811.0040, Protocolo 35347, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 54090 Nr: 4366-67.2009.811.0040

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 
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de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JCDDO, TMD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LRDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALD RUDÁ RENNER - 

OAB:2808-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) RENATA FERREITA DAMACENO PEDROSA, 

para devolução dos autos nº 4366-67.2009.811.0040, Protocolo 54090, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 7831 Nr: 3297-49.1999.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROQUE JOSÉ GRAPIGLIA, CARMEM LUCIA FERRONATO 

ASCOLI, KARIN CRISTINA FERRONATO ASCOLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A - EM 

LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM FÁBIO MIELLI 

CAMARGO - OAB:MT- 2680

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA, para devolução 

dos autos nº 3297-49.1999.811.0040, Protocolo 7831, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis 

(Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 111003 Nr: 3125-82.2014.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVONEI RODRIGUES DE MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA FERREIRA DO 

NASCIMENTO TEOCHI - OAB:18780O, EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-B, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:4.867-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº: 111003

Vistos etc.

Trata-se de pedido formulado pelo exequente, para obter vistas do extrato 

de informações financeiras realizado via INFOJUD, para que possa indicar 

quais bens do executado pretende penhorar.

Quanto a essa matéria, o art. 477 da CNGC, prevê:

 As secretarias farão arquivos reservados, em pasta própria, física ou 

e le t rôn i ca ,  dos  o f í c i os  p res tado res  d a s  i n f o r m a ç õ e s 

econômico-financeiras das partes, dando ciência do seu conteúdo ao 

interessado e certificando no processo essa ocorrência, salvo se por 

determinação do Juízo for recomendada a juntada aos autos, 

circunstância em que passará o feito a correr em segredo de justiça.

Desta forma, DEFIRO o pedido de fl. 87 e DETERMINO a juntada da 

resposta da requisição de informações sobre renda ou bens à receita 

federal, realizada em nome do executado, devendo o feito seguir em 

segredo de justiça.

Com a juntada, DÊ-SE vistas ao exequente para que atenda o comando 

judicial de fl. 81.

Após a manifestação, desentranhe os documentos prestadores das 

informações econômico-financeira dos autos e retornem à pasta própria.

 CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Sorriso-MT, 28 de junho de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 61945 Nr: 5237-63.2010.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDUARDO CRISTIANO OSSUCHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TARCÍSIO ALEXANDRE DE 

OLIVEIRA - OAB:6163-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIANE DE SOUZA MONARO - 

OAB:273.984, JORGE LUIS ZANON - OAB:9.975-A

 Código Apolo nº: 61945

Vistos, etc.

Tendo em vista a cessão do crédito objeto da execução (Cédula Rural 

Hipotectária n. 701525), conforme instrumento de fls. 344v/345v, DEFIRO o 

pedido de sucessão processual da embargada/cedente pelo cessionário 

Banco de Lage Landen Brasil S/A, nos termos do artigo 778, III, do Código 

de Processo Civil.

De outro lado, ante a notícia nos autos em apenso (cód. 56127 e 56124) 

de que as partes estão em tratativas de negociação, e considerando o 

desinteresse na audiência manifestado à fl. 340v pela embargada, 

CANCELO a solenidade designada nestes autos.

CUMPRA-SE o que determinado, nesta data, nos Autos n. 56127 e 56124, 

em apenso.

 RETIFIQUE-SE a autuação, a fim de constar o nome do cessionário como 

embargado.

Sorriso/MT, 03 de julho de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 152119 Nr: 5057-37.2016.811.0040

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDUARDO CRISTIANO OSSUCHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO JHON DEERE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TARCISIO ALEXANDRE DE 

OLIVEIRA - OAB:6163

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VINICIUS BARNES - OAB:

 Código Apolo nº: 152119

Vistos, etc.

Ante a notícia nos autos em apenso (cód. 56127 e 56124) de que as 

partes estão em tratativas de negociação, e considerando o desinteresse 

na audiência já manifestado pelo requerido nos Autos n. 61945, CANCELO 

a solenidade designada nestes autos.

CUMPRA-SE o que determinado, nesta data, nos Autos n. 56127 e 56124, 

em apenso.

 Sorriso/MT, 03 de julho de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 56127 Nr: 180-64.2010.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO CRISTIANO OSSUCHI, OVÍDIO 

OSSUCHI, NEUSA PIEROBOM OSSUCHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIZ ZANON - 

OAB:40075-A, VINÍCIUS DUARTE BARNES - OAB:56.242

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Santos da Silva - 

OAB:5.726-B, TARCÍSIO ALEXANDRE DE OLIVEIRA - OAB:6163-MT

 Código Apolo nº: 56127

Vistos, etc.

Ante o que informado às fls. 236/237, INTIME-SE o credor a fim de que 

informe os resultados das tratativas de negociação, devendo, se for o 

caso, o instrumento de transação nos autos. Prazo: 20 (vinte) dias.

Sorriso/MT, 03 de julho de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 56124 Nr: 177-12.2010.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: BANCO JOHN DEERE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO CRISTIANO OSSUCHI, OVIDIO 

OSSUCHI - ESPÓLIO, NEUSA PIEROBOM OSSUCHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIZ ZANON - 

OAB:40075-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Santos da Silva - 

OAB:5.726-B, TARCÍSIO ALEXANDRE DE OLIVEIRA - OAB:6163-MT

 Código Apolo nº: 56124

Vistos, etc.

Ante o que informado às fls. 236/237, INTIME-SE o credor a fim de que 

informe os resultados das tratativas de negociação, devendo, se for o 

caso, o instrumento de transação nos autos. Prazo: 20 (vinte) dias.

Sorriso/MT, 03 de julho de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 44574 Nr: 1018-75.2008.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DU PONT DO BRASIL S/A - DIVISÃO PIONEER 

SEMENTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AURÉLIO MARCOS STRAGLIOTTO, FLÁVIA 

MARIA HAGERS STRAGLIOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIZ ZANON - 

OAB:40075-A, VINICIUS DUARTE BARNES - OAB:56242/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JONAS JOSE FRANCO 

BERNARDES - OAB:8247-B, RICARDO LUIZ HUCK - OAB:5651

 Processo nº 44574

Vistos, e etc.

DETERMINO a SUSPENSÃO do processo, no que tange a cobrança dos 

valores devidos ao exequente, até o prazo final do acordo entabulado 

(30/09/2019), conforme requerido à fl. 210.

Decorrido o prazo da suspensão, o que deverá ser certificado, intime-se o 

exequente para que se manifeste no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 

o que entender de direito, sob pena de, no silêncio, este Juízo entender 

que houve o pagamento integral do débito, com a consequente extinção do 

feito, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Após, com ou sem manifestação, o que deverá ser certificado, 

retornem-me os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Sorriso/MT, 28 de junho de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 10652 Nr: 2416-38.2000.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARMELINDA RAISER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO ORLANDO GEMMI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA STIEVEN PINHO BEDIN - 

OAB:9344-MT, GRAZIELE CRISTINA TOBIAS DE MIRANDA - 

OAB:38523/PR, LUCIANO SILLES DIAS - OAB:6913-A-MT, ZILTON 

MARIANO DE ALMEIDA - OAB:6.934-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código Apolo nº: 10652

Vistos, etc.

Considerando que entre a data do protocolo do pedido de dilação do prazo 

(fl. 233-234) e a presente data já se passaram mais de 60 (sessenta) 

dias, resta prejudicada a analise do pedido, vez que não há novas 

justificativas para suspender o feito, razão pela qual indefiro o pedido de 

dilação.

Intime-se parte autora para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste 

requerendo o que entender de direito.

Cumpra-se.

Sorriso/MT, 28 de junho de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 87589 Nr: 7101-05.2011.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE CARLOS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEIZE GONÇALVES QUEIROZ DEL PINTOR 

VIEIRA, BANCO SANTANDER BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANUZA SAGAIS ROSEGHINI - 

OAB:13113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:6.835/MS, JOSE LUIZ DE AGUIAR BOJIKIAN - 

OAB:4.605

 Código Apolo nº: 87589

Vistos, e etc.

Considerando que os autos retornaram do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, intimem-se as partes para requererem o que de 

direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Não havendo manifestação, arquive-se com as baixas de estilo.

Cumpra-se.

Sorriso/MT, 03 de julho de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 134340 Nr: 7650-73.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DE HEUS IND E COM DE NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAITON PLÁ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE PIOVEZAN - OAB:32036

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE PIOVEZAN - OAB:32036, 

SHIRLEI VIEIRA LANÇONI - OAB:313146

 Código Apolo nº: 134340

Vistos, etc.

Considerando que entre a data do protocolo do pedido de dilação do prazo 

(fl. 42) e a presente data já se passaram mais de 60 (sessenta) dias, 

resta prejudicada a analise do pedido, vez que não há novas justificativas 

para suspender o feito, razão pela qual indefiro o pedido de dilação.

Intime-se parte autora para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste 

requerendo o que entender de direito.

Cumpra-se.

Sorriso/MT, 28 de junho de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 80501 Nr: 5846-46.2010.811.0040

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFSCFEI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EAO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERT DO CARMO AMORIM - 

OAB:72847/MG, GIULIO ALVARENGA REALE - OAB:15484, MIRELLI 

SILVA - OAB:14440/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIVONEI NARCISA SANTIN - 

OAB:8266-B

 Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, 

com fundamento no artigo 485, III do NCPC.Condeno a parte autora em 

eventuais custas, despesas processuais e honorários advocatícios que 

arbitro em 10% sobre o valor da causa.Transitada em julgado, 

promovam-se as anotações e baixas necessárias e arquivem-se os 

autos.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003675-55.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JACSON CELIO LUIZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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LARA GALGANI DE MELO OAB - SC10690-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SIMARA PRISCILA FORSTER FRITSCH (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1003675-55.2017.8.11.0040. REQUERENTE: 

JACSON CELIO LUIZ REQUERIDO: SIMARA PRISCILA FORSTER FRITSCH 

Tendo em vista a repercussão no procedimento, INTIME-SE o requerente 

para que informe, no prazo de 05 (cinco) dias, se a tutela de urgência 

pretendida é de natureza antecipada (satisfativa) ou cautelar, pois não 

como extrair da fungibilidade entre os institutos a dispensa de a parte 

indicar, na inicial, segundo a sua compreensão, a tutela jurisdicional 

pleiteada. Decorrido o prazo, RETORNEM conclusos.

3ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003186-81.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALIPIO HERCULES DA SILVA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIENIFER KELEN CAMPOS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO Certidão CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos, e em cumprimento ao despacho retro, que designei o dia 31 

de AGOSTO de 2018, às 09 horas, para realização da sessão de 

MEDIAÇÃO/CONCILIAÇÃO, a ser realizada no Centro Judiciário de Solução 

de Conflitos e Cidadania. SORRISO, 3 de julho de 2018. DANILA TRINDADE 

JEPPEZ ALBANEZ Analista Judiciário(a) SEDE DO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO E INFORMAÇÕES: Rua Canoas, 641, Centro, SORRISO - MT - 

CEP: 78890-000 TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002611-10.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

INOVATA CURSOS E TREINAMENTOS DO AGRONEGOCIO E 

EMPRESARIAL LTDA - ME (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS DALL COMUNE HUNHOFF OAB - MT0010453A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KARLA PAINI LEITE (DEPRECADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JEFERSON CARLOTT OAB - MT0006679A (ADVOGADO)

 

Certifico que os Embargos de Declaração foram interpostos 

tempestivamente, razão pela qual impulsiono os presentes autos a fim de 

intimar a parte contraria, na pessoa de seu advogado, para, querendo, no 

prazo legal, apresentar contrarrazões aos embargos de declaração.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002984-07.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLEANE LIMA DO NASCIMENTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEIZIANE PADILHA DA SILVA OAB - MT0014834A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIANO DE OLIVEIRA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO Certidão CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos, e em cumprimento ao despacho retro, que designei o dia 31 

de AGOSTO de 2018, às 10 horas, para realização da sessão de 

MEDIAÇÃO/CONCILIAÇÃO, a ser realizada no Centro Judiciário de Solução 

de Conflitos e Cidadania. SORRISO, 3 de julho de 2018. DANILA TRINDADE 

JEPPEZ ALBANEZ Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO E INFORMAÇÕES: Rua Canoas, 641, Centro, SORRISO - MT - 

CEP: 78890-000 TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003010-05.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS DE REZENDE ANDRADE JUNIOR OAB - SP0188846A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTES SATELITE LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora para efetuar o 

pagamento da diligência do Oficial de Justiça, devendo, para tanto, 

acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu 

Serviços na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página 

do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário 

deve selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência, nos termos do 

Provimento nº 07/2017-CGJ, sob pena de devolução da Deprecata.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001752-57.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PLANTUN COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO GAVIOLI FACHINI OAB - MT5425/B-B (ADVOGADO)

FERNANDA GAVIOLI FACHINI OAB - MT0011032A-O (ADVOGADO)

DAIANE DOS SANTOS SILVA OAB - MT0017824A (ADVOGADO)

MATEUS MENEGON OAB - MT0011229A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ERVINO MULLER (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO Certidão CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos, e em cumprimento ao despacho retro, que diante da Portaria 

n. 856/2018 PRES., redesignei para o dia 31 de AGOSTO de 2018, às 13 

horas, para realização da sessão de MEDIAÇÃO/CONCILIAÇÃO, a ser 

realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania. 

SORRISO, 3 de julho de 2018. DANILA TRINDADE JEPPEZ ALBANEZ 

Analista Judiciário(a) SEDE DO 3ª VARA CÍVEL DE SORRISO E 

INFORMAÇÕES: Rua Canoas, 641, Centro, SORRISO - MT - CEP: 

78890-000 TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1005768-88.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE SORRISO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANTONIO DACORSO OAB - SP154132 (ADVOGADO)

 

EM CUMPRIMENTO À DECISÃO DE ID 12666353, NESTA DATA DESIGNEI A 

AUDIÊNCIA DE MEDIAÇÃO PARA O DIA 19/07/2018, ÀS 13:30 HORAS, NO 

CEJUSC DE SORRISO. DIANTE DISTO, IMPULSIONO OS AUTOS PARA 

INTIMAR AS PARTES PARA COMPARECEREM NA AUDIÊNCIA DESIGNADA.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001878-10.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON DO CARMO GONCALVES PEDROSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDERLY RUDGE GNOATO OAB - MT0017786S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT0006551S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO Certidão CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos, e em cumprimento ao despacho retro, que diante da Portaria 

n. 856/2018 PRES., redesignei para o dia 31 de AGOSTO de 2018, às 14 

horas, para realização da sessão de MEDIAÇÃO/CONCILIAÇÃO, a ser 

realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania. 

SORRISO, 3 de julho de 2018. DANILA TRINDADE JEPPEZ ALBANEZ 

Analista Judiciário(a) SEDE DO 3ª VARA CÍVEL DE SORRISO E 
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INFORMAÇÕES: Rua Canoas, 641, Centro, SORRISO - MT - CEP: 

78890-000 TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001878-10.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON DO CARMO GONCALVES PEDROSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDERLY RUDGE GNOATO OAB - MT0017786S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT0006551S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO Certidão CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos, e em cumprimento ao despacho retro, que diante da Portaria 

n. 856/2018 PRES., redesignei para o dia 31 de AGOSTO de 2018, às 14 

horas, para realização da sessão de MEDIAÇÃO/CONCILIAÇÃO, a ser 

realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania. 

SORRISO, 3 de julho de 2018. DANILA TRINDADE JEPPEZ ALBANEZ 

Analista Judiciário(a) SEDE DO 3ª VARA CÍVEL DE SORRISO E 

INFORMAÇÕES: Rua Canoas, 641, Centro, SORRISO - MT - CEP: 

78890-000 TELEFONE: ( )

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

Processo Número: 1001920-93.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

T. M. D. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J. M. D. O. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO Certidão CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos, e em cumprimento ao despacho retro, que diante da Portaria 

n. 856/2018 PRES., redesignei para o dia 31 de AGOSTO de 2018, às 16 

horas, para realização da sessão de MEDIAÇÃO/CONCILIAÇÃO, a ser 

realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania. 

SORRISO, 3 de julho de 2018. DANILA TRINDADE JEPPEZ ALBANEZ 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 3ª VARA CÍVEL DE SORRISO E 

INFORMAÇÕES: Rua Canoas, 641, Centro, SORRISO - MT - CEP: 

78890-000 TELEFONE: ( )

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 86432 Nr: 5872-10.2011.811.0040

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VABDS, PBDS, BERNARDINO PEDRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SARA AKEMI ICHICAVA ESPÓLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giliandra Cristina Dallagnol - 

OAB:15388-O, HENRIQUE DA COSTA NETO - OAB:3710/MT, NELSON 

SARAIVA DOS SANTOS - OAB:7720-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) NELSON SARAIVA 

DOS SANTOS, para devolução dos autos nº 5872-10.2011.811.0040, 

Protocolo 86432, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 81799 Nr: 654-98.2011.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO JAIR DA SILVA PIRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARLINDO MARCHESINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX SANDRO MONARIN - 

OAB:7874-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora para efetuar o 

depósito da diligência do Oficial de Justiça, devendo, para tanto, acessar o 

site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços 

na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do 

Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve 

selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência, nos termos do 

Provimento nº 07/2017-CGJ.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 142885 Nr: 204-82.2016.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - Banco Multiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO FABRICIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONSELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT13.994-A, RENATO CHAGAS 

CORREA DA SILVA - OAB:4.867-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO KOCH - 

OAB:7299-B, DENISE DE ABREU E SILVA - OAB:19309/B, JOÃO 

BATISTA VARELLA RODRIGUES - OAB:3575-MT

 VISTOS.

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

apresente planilha atualizada do débito.

2) Após, voltem conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 85400 Nr: 4739-30.2011.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVANDRO CESAR KLEIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Santos da Silva - 

OAB:5.726-B, IONARA SANTOS DA SILVA - OAB:6.812-B

 VISTOS.

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

regular andamento ao feito, sob pena de extinção.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 149137 Nr: 3702-89.2016.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANO FABRICIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S/A - Banco Multiplo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA VARELLA 

RODRIGUES - OAB:3575-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTINA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8.184-A

 Ante ao exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES as pretensões lançadas na 

petição inicial, resolvendo o mérito da presente demanda. Condeno a parte 

embargante ao pagamento das custas judiciais, das despesas e 

honorários advocatícios, os últimos arbitrados em 15% sobre o valor 

atualizado da causa, na forma do art. 85, § 2º, do Código de Processo 

Civil. Transitada em julgado esta decisão, e nada sendo requerido no 

prazo de 15 dias, arquivem-se os autos.Havendo recurso de apelação, 

proceda na forma do art. 1.010 do NCPC para posterior remessa à 

instância superior.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 94651 Nr: 6403-62.2012.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDRE FEISTEL
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCYS LOIDE LACERDA DA 

SILVA - OAB:11853/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO 

- OAB:10.661/MT

 Ante ao exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão lançada 

na petição inicial, tão somente para reconhecer a ilicitude e a abusividade 

da cobrança das tarifas de gravame eletrônico, de registro de contrato e 

de serviços de terceiros, inseridas no contrato de fls. 59/64, e determinar 

a restituição dos respectivos valores à parte autora, com juros de mora de 

1% ao mês, a partir da citação, e correção monetária desde a data do 

desembolso.Na forma do artigo 86 do NCPC, condeno as partes ao 

pagamento das custas judiciais, despesas e honorários advocatícios, os 

últimos arbitrados em 15% sobre o valor atualizado da causa, 

observando-se a proporção de sucumbência de 40% para a parte autora 

e 60% para a parte requerida. Mas, sendo o autor beneficiário da 

gratuidade judiciária, resta suspensa a exigibilidade do pagamento, na 

forma do art. 98, § 3º, do NCPC.Transitada em julgado esta decisão, e 

nada sendo requerido no prazo de 15 dias, arquivem-se os 

autos.Havendo recurso de apelação, proceda na forma do art. 1.010 do 

NCPC para posterior remessa à instância superior.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 98949 Nr: 1547-21.2013.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVANDRO CESAR KLEIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Evandro Santos da Silva - 

OAB:5.726-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A

 Ante ao exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES as pretensões lançadas na inicial, 

resolvendo o mérito da presente demanda. Condeno a parte embargante 

ao pagamento das custas judiciais, das despesas e honorários 

advocatícios, os últimos arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da 

causa, na forma do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil. Transitada 

em julgado esta decisão, e nada sendo requerido no prazo de 15 dias, 

arquivem-se os autos.Junte-se cópia desta sentença no feito executivo 

em apenso.Havendo recurso de apelação, proceda na forma do art. 1.010 

NCPC.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 20396 Nr: 567-89.2004.811.0040

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCINEIA ANGELA KURZ, EDINÉIA FÁTIMA KURZ, 

EVANDRO ANTONIO KURZ, VANDERLEIA LUIZA KURZ (menor), PAULO 

ROBERTO KURZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOTÁRIO KURZ (espólio), IGNÊS KURZ 

(falecido)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO VALENTE FUGA PIRES 

- OAB:7679

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Indefiro, o pedido de fls. 116/118, pois nos termos do art. 1.245 do Código 

Civil /2002, a transferência de propriedade dar-se-á entre vivos, pelo 

registro, de modo que, enquanto não houver a devida alteração, o 

alienante é tido como dono do imóvel. Como não foi feita a transcrição do 

título translativo no registro de imóveis em vida, o bem continua em nome 

do alienante e compõe o acervo patrimonial do espólio.

Portanto, não tendo o falecido feito à transmissão em vida, o bem será 

inventariado em sua totalidade, devendo herdeiros cumprir com suas 

obrigações assumidas perante terceiros na via administrativa.

Ressalto, que simples contratos particulares de compra e venda não são 

suficientes para reconhecer o pedido e autorizar a lavratura de escritura 

pública.

Outrossim, autorizar a transmissão dentro do processo de inventário na 

forma pretendida, configura evidente fraude ao sistema tributário, eis que 

a consequência será a ausência do recolhimento dos impostos devidos 

pela transmissão em vida.

Assim, determino a retificação do plano de partilha, devendo a 

inventariante colacionar o imóvel em sua totalidade. Devendo, ainda, 

apresentar a GIA de ITCMD devidamente recolhida ou declaração de 

isenção do imposto, no prazo de (quinze) dias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 130789 Nr: 5754-92.2015.811.0040

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MADALENA IZABEL ZANATTA TREVISOL, 

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSVALDO LUIZ ZANATTA-ESPÓLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO LUIZ SANT´ANA DE 

OLIVEIRA - OAB:Defens.Publico

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

PROCEDENTE a pretensão, consistente na partilha dos bens deixados pelo 

falecimento de OSVALDO LUIZ ZANATTA, por consequência, JULGO 

EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, 

do Código de Processo Civil.Expeça-se Formal de partilha e/ou carta de 

adjudicação, consignando 50% bens em favor do cônjuge supérstite, os 

outros 50% serão partilhados entre as herdeiras Madalena Izabel Zanatta 

Trevisol e Matilde Luiza Zanatta Gomes (quinhão será amealhado com o 

cônjuge supérstite e depois partilhado entre os herdeiros), ressalvados 

erros, omissões e ou eventuais direitos de terceiros e, sobretudo, da 

Fazenda Pública.Após o trânsito em julgado, certifique-se e remetam-se os 

autos ao arquivo definitivo, com as baixas devidas.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 48431 Nr: 5357-77.2008.811.0040

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JVSL, JUCIARA KEILY MAIA DA FONSECA SCHMIDT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO LEINDECKER - ESPÓLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTIANE HECK 

LAZARINI FAXO - OAB:59.455, NEVIO MANFIO - OAB:16226-B, TIANE 

VIZZOTTO - OAB:63194/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

preenchidos os requisitos legais, HOMOLOGO o esboço de partilha de fls. 

55/61, referente aos bens deixados por falecimento de LEANDRO 

LEINDECKER e, por consequência, JULGO EXTINTO o processo, com 

resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo 

Civil.Atribua-se a Sra. Gestora a partilha dos quinhões entre os herdeiros, 

ressalvados erros, omissões e ou eventuais direitos de terceiros e, 

sobretudo, da Fazenda PúblicaAnte a apresentação das certidões 

negativas de débitos tributários, expeça-se o formal de partilha e/ou carta 

de adjudicação.Defiro o pedido de fls. 239/241, para tanto, expeça-se 

alvará para autorizar a transferência do imóvel para o nome do terceiro 

interessado Jean Carlos Maciel Ferreira. Todavia, as despesas de 

transmissão ficarão a cargo da deste.Após o trânsito em julgado, 

certifique-se e remetam-se os autos ao arquivo definitivo, com as baixas 

devidas.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 52890 Nr: 3313-51.2009.811.0040

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: BERNARDETE DA SILVA DIAS, ANDERSON OSMAR DA 

SILVA DIAS, SILVANA APARECIDA DA SILVA DIAS, MARCELO DA SILVA 

DIAS, ALAN CARLOS DA SILVA DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSVALDO PEDRO DIAS - ESPÓLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERICSON CÉSAR GOMES - 

OAB:OAB/MT 8301-B, MARLON ZANELLA - OAB:8317/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE INVENTÁRIO movida por BERNARDETE DA SILVA 

DIAS em relação aos bens deixados pelo de cujus OSVALDO PEDRO 

DIAS.

A petição inicial veio instruída com documentos.

Instados, os herdeiros apresentaram termo de renúncia devolvendo cada 

um o seu quinhão ao monte mor, pugnando pela adjudicação dos bens em 

favor da inventariante.

As certidões negativas de débito foram acostadas.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento e decido.

Compulsando os autos, verifico que os herdeiros são maiores, capazes, 

estão devidamente representadas e apresentaram partilha amigável do 

único bem deixado pelo de cujus, consoante documentos adunados ao 

feito.

Restou comprovado a inexistência de dívidas com as fazendas públicas, 

sendo acostadas as certidões negativas de débitos fiscais. Não obstante, 

não foi apresentada declaração de isenção do pagamento de ITCMD.

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

preenchidos os requisitos legais, HOMOLOGO o esboço de partilha, 

consistente na adjudicação dos bens deixados pelo falecimento de 

OSVALDO PEDRO DIAS em favor da herdeira BERNARDETE DA SILVA 

DIAS e, por consequência, JULGO EXTINTO o processo, com resolução do 

mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Expeça-se carta de adjudicação dos bens em favor da inventariante, 

ressalvados erros, omissões e ou eventuais direitos de terceiros e, 

sobretudo, da Fazenda Pública.

Após o trânsito em julgado, certifique-se e remetam-se os autos ao 

arquivo definitivo, com as baixas devidas.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 38559 Nr: 1454-68.2007.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FIORINDO LUIZ DAL BEM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISAIAS GRASEL ROSMAN - 

OAB:8265, MARIA CECÍLIA DE LIMA GONÇALVES - OAB:191.006/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANO BOABAID 

BERTAZZO - OAB:8794-A/MT

 Ante ao exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES as pretensões lançadas na 

petição inicial, resolvendo o mérito da presente demanda. Condeno o autor 

ao pagamento das custas judiciais, despesas e honorários advocatícios, 

os últimos arbitrados em 20% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, 

§ 2º, do Código de Processo Civil.Transitada em julgado esta decisão, e 

nada sendo requerido no prazo de 15 dias, arquivem-se os 

autos.Havendo recurso de apelação, proceda na forma do art. 1.010 do 

NCPC, para posterior remessa à instância superior.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 88768 Nr: 342-88.2012.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEMEIS & DEMEIS LTDA, MARCELO DEMEIS, 

MÁRCIO DEMEIS, CLÁUDIA ARIANE BOGO DEMEIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL BARION DE PAULA - 

OAB:11063 MT

 Vistos.

Diante da certidão retro, intime-se pessoalmente a parte exequente, via 

carta AR, para promover o andamento do feito no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de extinção e arquivamento.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 93723 Nr: 5218-86.2012.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEMEIS & DEMEIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL BARION DE PAULA - 

OAB:11063 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO ATHALA DE 

OLIVEIRA SHCAIRA - OAB:20495/A

 Ante ao exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES as pretensões lançadas na 

petição inicial, resolvendo o mérito da presente demanda. Condeno a parte 

embargante ao pagamento das custas judiciais, das despesas e 

honorários advocatícios, os últimos arbitrados em 15% sobre o valor 

atualizado da causa, na forma do art. 85, § 2º, do Código de Processo 

Civil, suspendendo a exigibilidade da cobrança em razão da gratuidade 

judiciária deferida às fls. 69. Transitada em julgado esta decisão, 

arquivem-se os autos.Havendo recurso de apelação, proceda na forma do 

art. 1.010 NCPC.Junte-se cópia desta sentença no feito executivo em 

apenso.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 96520 Nr: 8482-14.2012.811.0040

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO MIRANDA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONCEIÇÃO DAMASCENO DOS SANTOS - 

ESPOLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LÚCIA STEFFANELO - 

OAB:4.709-B, RODRIGO ANNONI PAZETO - OAB:7.324

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cumpra-se, integralmente a decisão proferida às fls. 123/124.

Às providencias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 102511 Nr: 5439-35.2013.811.0040

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JMDS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LÚCIA STEFFANELO - 

OAB:4.709-B, RODRIGO ANNONI PAZETO - OAB:7.324

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante a ausência de impugnação, homologo a prestação de contas.

Cumpra-se, na forma da decisão proferida às fls. 34.

Às providencias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 107000 Nr: 10011-34.2013.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SCHARIANNE CRISTINA GERHARDT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO MARIANO DE AGUIAR, MAPFRE 

SEGUROS GERAIS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Evandro Santos da Silva - 

OAB:5.726-B, JANONE DA SILVA PEREIRA - OAB:7055-B/MT, NEWTON 
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ACUNHA ROCHA - OAB:5489-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GISLAINE CRISTINA DOS 

SANTOS KRIESER - OAB:23.166, JACÓ CARLOS SILVA COELHO - 

OAB:15.013-A, LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES - 

OAB:11445/MT, RUBIA EMANUELLA SOARES RIBEIRO - 

OAB:16.120/MT, STEPHANNI FERREIRA SILVA - OAB:17.617

 Impulsiono os presentes autos para intimar a parte denunciada, bem como 

requerida, para, querendo, providenciar conjuntamente e/ou 

individualmente o recolhimento das custas (preparo) da carta precatória 

para posterior encaminhamento ao juízo deprecado, via malote digital ou, 

para, querendo, retirar a carta precatória a fim de distribuir na Comarca 

deprecada.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 26103 Nr: 664-55.2005.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CÍCERO ALBERTO DALMOLIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTIANE HECK 

LAZARINI FAXO - OAB:59.455, NEVIO MANFIO - OAB:16226-B, TIANE 

VIZZOTTO - OAB:63194/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO ATHALA DE 

OLIVEIRA SHCAIRA - OAB:20495/A

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar os advogados das partes, 

via DJE, do retorno dos autos da Superior Instância, para que requeiram o 

que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 27959 Nr: 2410-55.2005.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZILÁUDIO LUIZ PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELISEU JOSE SCHAFER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA SCHEVINSKI 

DALBEN - OAB:13272, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4.427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAIR JOSÉ CAMERA - 

OAB:4.769-B, FABIANO GAVIOLLI FACHINI - OAB:5.425-B

 Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora para efetuar o 

depósito da diligência do Oficial de Justiça, para que seja expedido 

mandado de intimação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 89162 Nr: 746-42.2012.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARMAZÉNS GERAIS VALE DOURADO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSOL INTERTRADING DO BRASIL IND.COM. 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B, LARA GALGANI DE 

MELO VON DENTZ - OAB:10690-SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA MARIA MERLIN - 

OAB:PR 62.666, DIEGO ARTURO URRESTA - OAB:OAB/PR 37298

 Impulsiono estes autos a fim de intimar NOVAMENTE a parte REQUERIDA 

para que providencie o recolhimento das custas (preparo) da carta 

precatória para posterior encaminhamento ao juízo deprecado via malote 

digital ou, para querendo, retirar a carta precatória a fim de distribuir na 

Comarca de Sinop/MT.
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Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000058-24.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IRISVALDO DA SILVA SANTANA (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:
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JEANCARLO CRUVINEL DAL PAI SANDRI OAB - MT0019367A 
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Outros Interessados:
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1000058-24.2016.8.11.0040. AUTOR: 

IRISVALDO DA SILVA SANTANA RÉU: SANDER LUIS MACIEL, ANESTOR 

ZANATA Vistos. Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer com Pedido 

Liminar proposta por IRISVALDO SILVA DE SANTANA em desfavor de 

SANDER LUIS MACIEL e ANESTOR ZANATO, todos qualificados nos 

autos, pelos fatos e fundamentos expostos na inicial. Devidamente 

citados, o requerido Anestor Zanato apresentou contestação no Id 

5512996 e o requerido Sander Luis Maciel apresentou contestação e 

reconvenção no Id 5515701. Impugnações à contestação e contestação à 

reconvenção, Id 6041072. Em decisão de Id 10594092 foi saneado o feito 

e designada audiência de instrução e julgamento, que se realizou, 

conforme termo de Id 11588655. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Antes da análise do mérito, passo à reanálise da preliminar de 

ilegitimidade passiva levantada, conforme restou consignado na decisão 

proferida em audiência realizada no Id 1158655. Conforme se nota dos 

extratos do veículo do Detran constantes de Ids 1035479 e 5515704 e 

Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo de Id 5515705, o 

veículo objeto da lide encontra-se registrado perante o Detran em nome de 

Sander Luis Maciel. Logo, considerando que o pedido inicial consiste na 

transferência do veículo para o nome do autor e só o requerido Sander 

pode cumprir tal obrigação, assinando a autorização para transferência de 

propriedade de veículo (Id 1035471), a exclusão do requerido Anestor 

Zanato do polo passivo da ação é medida que se impõe. Não havendo 

outras preliminares a serem apreciadas, passo diretamente à análise do 

mérito. Segundo consta da inicial, alega a parte autora ter adquirido do 

segundo requerido, Anestor Zanato, em janeiro de 2016, o veículo Fiat, 

modelo Strada adventure, 1.8, CD, placa NJV-9737, cor branca, ano 2010, 

pelo valor de R$ 33.500,00 (trinta e três mil e quinhentos reais), no 

entanto, inobstante o pagamento do valor do negócio, o veículo 

encontra-se registrado perante o Detran/MT em nome do requerido Sander 

Luis Maciel, que, segundo o autor, nega-se terminantemente de assinar a 

autorização para transferência de propriedade de veículo, alegando 

desavenças com o requerido Anestor. Por outro lado, em sua peça 

contestatória, o requerido Anestor Zanato alegou, preliminarmente, ser 

parte ilegítima para figurar no polo passivo da lide e, no mérito, afirmou que 

adquiriu o veículo objeto da lide do Sr. Nelson Medinski Lima (pessoa 

estranha ao feito e já falecida), asseverando que na ocasião da venda o 

autor "tinha pleno e total conhecimento de que o veículo encontrava-se 

registrado junto ao DETRAN em nome de SANDRO LUIS MACIEL, e em 

nenhum momento o 2º requerido se comprometeu em proceder com a 

transferência do veículo para o autor" (sic), razão pela qual pugnou pela 

improcedência da ação. No mesmo sentido, o requerido Sander Luiz Maciel 

noticiou a transação realizada com o Sr. Nelson Medinski Lima, afirmando 

que, em razão da inadimplência e falecimento deste, teria sido 

"caracterizada a descontinuidade do negócio firmado", razão pela qual 

tentou reaver o veículo vendido, sem êxito, sendo que, após incansável 

busca, teria tido a informação de que o veículo em questão estaria na 

posse do réu Anestor Zanato, que posteriormente vendeu o veículo ao 

autor, tudo sem sua autorização. Por tais razões, pugnou pela 

improcedência dos pedidos iniciais e, através de pedido reconvencional, 

pleiteou pela expedição de mandado de busca e apreensão do bem móvel 

objeto da lide, com a condenação dos reconvindos ao pagamento de 

danos morais e materiais. Pois bem. Em se tratando de bem móvel, certo é 

que a transferência da propriedade se dá no ato da entrega do bem, ou 

seja, com a tradição (Art. 1.267, CC), de maneira que o Certificado de 

Registro de Veículo emitido pelo Detran não comprova a propriedade do 

veículo de forma absoluta, mormente por se tratar tal registro de ato 

meramente administrativo. A propósito, vejamos o julgado abaixo: 

"APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO - AQUISIÇÃO DE 

VEÍCULO - COMPROVAÇÃO DA POSSE E TERCEIRO DE BOA-FÉ - 

TRANSFERÊNCIA DE BENS MÓVEIS QUE SE OPERA PELA SIMPLES 

TRADIÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. A posse em se tratando de bens 
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móveis, opera-se com a simples tradição do bem a teor do disposto no 

artigo 1.267 do Código Civil, a qual exige enquanto modo de transferência 

de posse/propriedade de veículo um acordo de vontades nesse sentido, o 

que se verifica ter ocorrido no caso sob análise. Restando 

suficientemente comprovada a posse do bem apreendido e a qualidade de 

terceiro de boa-fé, há de ser mantida a sentença que julgou procedente o 

pedido de embargos de terceiro" (Ap 6129/2015, DESA. NILZA MARIA 

PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 17/05/2016, Publicado no DJE 24/05/2016) - destaquei. Com 

efeito, verifico que o requerido Sander Luis Maciel não comprovou a má-fé 

do autor na aquisição e posse do veículo, ônus este que lhe competia, nos 

termos do artigo 373, II, do CPC. Portanto, não há razão para 

desconsiderar o negócio jurídico realizado entre o autor e o requerido 

Anestor Zanato, que, repito, se concretizou com a tradição do referido 

bem imóvel. Deste modo, a procedência do pedido inicial é medida que se 

impõe. No que se refere aos pedidos reconvencionais, por coerência ao 

entendimento firmado em relação ao pedido principal, entendo que não 

assiste razão ao reconvinte. Isso porque, inobstante a alegação de 

inadimplência do Sr. Nelson Medinski Lima, pessoa estranha ao feito, não 

se desincumbiu o requerido/reconvinte do ônus de comprovar que as 

transações subsequentes envolvendo o veículo (de Nelson Medinski para 

o réu Anestor e deste para o autor) estavam eivadas de vícios 

transrescisórios. Deste modo, a improcedência dos pedidos formulados 

pelo requerido Sander Luis Maciel (Id 5515701) é medida que se impõe. 

Destaco, por fim, que eventual cobrança do valor relativo ao negócio 

realizado com o Sr. Nelson Mediski Lima (Id 5515707) deverá ser pleiteado 

em face do espólio, em via autônoma. Ante ao exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim 

de CONDENAR o requerido Sander Luis Maciel na obrigação de fazer 

consistente em assinar a autorização para transferência de propriedade 

de veículo (Id 1035471) em favor do autor, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Nos termos do art. 85, §8º do CPC, CONDENO o requerido Sander Luis 

Maciel ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, o 

qual FIXO em R$ 800,00 (oitocentos reais), ficando contudo suspensa a 

cobrança, diante dos benefícios da AJG deferidos desde já em seu favor. 

Não cumprida a obrigação de fazer no prazo fixado, e havendo preclusão 

da via recursal, desde já DETERMINO a expedição de ofício ao Detran/MT 

para a realização da transferência do veículo de Id 5515705 para o nome 

do autor. Já em relação ao requerido Anestor Zanato, JULGO EXTINTO O 

FEITO SEM ANÁLISE DO MÉRITO, nos termos do artigo 485, VI, do CPC. 

CONDENO o autor ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, o qual FIXO em R$ 800,00 (oitocentos reais), ficando 

contudo suspensa a cobrança, diante dos benefícios da AJG deferidos 

em seu favor na decisão de Id 3231496. Por derradeiro, considerando que 

o autor já estava na posse do veículo desde a propositura da demanda, 

independentemente de trânsito em julgado, DEFIRO o pedido de Id 

13360955 e DETERMINO a expedição de alvará judicial autorizando o autor 

a retirar o veículo de Id 5515705 do pátio do CIRETRAN de Sorriso/MT, 

devendo o autor arcar com todas as despesas relativas ao pátio. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Havendo recurso, 

intime-se a parte contrária para apresentação de suas contrarrazões e, 

na sequência, remetam-se os autos à instância superior, na forma do art. 

1.010, § 3º, do NCPC. Sorriso/MT, 03 de julho de 2018. Glauber Lingiardi 

Strachicini Juiz de Direito, em substituição legal

4ª Vara Cível
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CECILIA FREITAG (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUSILEI CLAUDIA CANOSSA OAB - MT21749/O (ADVOGADO)

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1003348-76.2018.8.11.0040. AUTOR: 

CECILIA FREITAG RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos 

etc. Trata-se de Ação de Concessão de benefício previdenciário c/c 

pedido de tutela de urgência ajuizada por CECILIA FREITAG contra o INSS 

– INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, qualificados nos autos, 

objetivando, em sede de tutela de urgência, a concessão, implantação e 

pagamento do benefício previdenciário de auxílio-doença. Relata a parte 

autora que diante das doenças que lhe acometem, encontra-se 

impossibilitada de exercer atividades profissionais, o que contraria a 

decisão do requerido, o qual indeferiu o beneficio administrativamente. 

Afirma, ainda, que diante do seu atual estado clínico, tem direito a receber 

o benefício de aposentadoria por invalidez. É o relatório. Decido. Defiro a 

gratuidade judiciária. Como visto, pretende a parte autora, via tutela de 

urgência, a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez, 

suscitando, assim, que o benefício de auxílio-doença lhe seja concedido 

nesta fase de cognição sumária, e que ao final da presente ação a 

aposentadoria por invalidez lhe seja concedida de forma definitiva. O 

artigo 300 do Novo Código de Processo Civil dispõe acerca da tutela de 

urgência, in verbis: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. É sabido que, para o 

deferimento da tutela de urgência pretendida pelo demandante, é mister 

que o Juiz se convença da probabilidade do direito, além de se fazer 

necessária a presença do fundado receio de dano irreparável ou de difícil 

reparação. No caso em exame, verifico que os requisitos ensejadores da 

tutela pretendida encontram-se presentes, devendo os mesmos ser 

expostos a seguir. Para a concessão do benefício previdenciário, quer 

auxílio-doença, cumpre analisar a presença dos requisitos legais, quais 

sejam: I) Qualidade de segurado. II) Cumprimento do período de carência. 

III) Incapacidade para o trabalho (temporária, para auxílio-doença). Quanto 

aos dois primeiros requisitos, é possível divisá-los pelo CNIS de Num. 

13806360. Quanto ao cumprimento do terceiro requisito, a parte autora, ao 

menos nesta fase de cognição sumária, aparenta ter perdido a 

capacidade de desenvolver as suas atividades laborais, eis que carreou 

aos autos prova inequívoca de suas enfermidades, juntado laudo médico e 

exame que leva este Juízo a concluir pela verossimilhança de suas 

alegações, sendo certo que só será possível se verificar se há de fato a 

suposta incapacidade para o trabalho e em que grau após a realização de 

perícia médica pelo expert a ser determinada por este Juízo. Por fim, 

destaco que a mera possibilidade de irreversibilidade do provimento, 

puramente econômica, não é óbice à antecipação da tutela em matéria 

previdenciária ou assistencial sempre que a efetiva proteção dos direitos 

à vida, à saúde, à previdência ou à assistência social não puder ser 

realizada sem a providência antecipatória. Restando preenchidos os 

requisitos legais, em cognição sumária, impera-se o deferimento do pedido 

de tutela de urgência formulado pela parte requerente. Do exposto, 

DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA pretendida, nos termos do art. 300 do 

NCPC, determinando que o INSS implante o pagamento a parte requerente 

do benefício previdenciário de auxílio-doença, devendo tal medida ser 

cumprida no prazo máximo de 30 (trinta) dias. Expeça-se ofício à Agência 

e Equipe de Atendimento de Demandas Judiciais – EADJ, devendo constar 

a espécie de benefício, DIB (data de início do benefício), os dados 

pessoais do beneficiário (nome completo, RG, CPF e endereço), nome da 

mãe, assim como o nome do advogado e número de sua OAB, tudo 

acompanhado de cópia desta decisão, com urgência, para fins de 

cumprimento desta decisão, consignando que o pagamento do benefício 

deverá ser efetuado por 09 meses, contados a partir da presente decisão, 

nos termos do art. 60, §9º, da Lei n. 8213/91, com a redação dada pela Lei 

n. 13.457/2017. Em observância as especificidades da causa, e de modo 

a adequar o rito processual às necessidades do conflito, nos termos do 

art. 334, § 4º, inc. II, do NCPC, deixo de designar audiência de conciliação. 

Cite-se a parte Requerida para, querendo, contestar a ação, no prazo 

legal, sob as advertências pertinentes, nos ditames do art. 335 e 

seguintes do Código de Processo Civil. Intime-se. Às providências.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1003366-97.2018.8.11.0040. AUTOR: 

VIRMA TOMAZ RASPINI RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Vistos etc. Trata-se de Ação de Concessão de benefício previdenciário 

c/c pedido de tutela de urgência ajuizada por VIRMA TOMAZ RASPINI 

contra o INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, qualificados 

nos autos, objetivando, em sede de tutela de urgência, a concessão, 

implantação e pagamento do benefício previdenciário de auxílio-doença. 

Relata a parte autora que diante das doenças que lhe acometem, 

encontra-se impossibilitada de exercer atividades profissionais, o que 

contraria a decisão do requerido, o qual cessou o beneficio 

administrativamente. Afirma, ainda, que diante do seu atual estado clínico, 

tem direito a receber o benefício de aposentadoria por invalidez. É o 

relatório. Decido. Defiro a gratuidade judiciária. Como visto, pretende a 

parte autora, via tutela de urgência, a concessão do benefício de 

aposentadoria por invalidez, suscitando, assim, que o benefício de 

auxílio-doença lhe seja concedido nesta fase de cognição sumária, e que 

ao final da presente ação a aposentadoria por invalidez lhe seja concedida 

de forma definitiva. O artigo 300 do Novo Código de Processo Civil dispõe 

acerca da tutela de urgência, in verbis: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

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

sabido que, para o deferimento da tutela de urgência pretendida pelo 

demandante, é mister que o Juiz se convença da probabilidade do direito, 

além de se fazer necessária a presença do fundado receio de dano 

irreparável ou de difícil reparação. No caso em exame, verifico que os 

requisitos ensejadores da tutela pretendida encontram-se presentes, 

devendo os mesmos ser expostos a seguir. Para a concessão do 

benefício previdenciário, quer auxílio-doença, cumpre analisar a presença 

dos requisitos legais, quais sejam: I) Qualidade de segurado. II) 

Cumprimento do período de carência. III) Incapacidade para o trabalho 

(temporária, para auxílio-doença). Quanto aos dois primeiros requisitos, é 

possível divisá-los pelo documento constante no Num. 13821401, em que 

comprova recebimento do beneficio até 26/06/17. Quanto ao cumprimento 

do terceiro requisito, a parte autora, ao menos nesta fase de cognição 

sumária, aparenta ter perdido a capacidade de desenvolver as suas 

atividades laborais, eis que carreou aos autos prova inequívoca de suas 

enfermidades, juntado laudo médico e exame que leva este Juízo a 

concluir pela verossimilhança de suas alegações, sendo certo que só 

será possível se verificar se há de fato a suposta incapacidade para o 

trabalho e em que grau após a realização de perícia médica pelo expert a 

ser determinada por este Juízo. Por fim, destaco que a mera possibilidade 

de irreversibilidade do provimento, puramente econômica, não é óbice à 

antecipação da tutela em matéria previdenciária ou assistencial sempre 

que a efetiva proteção dos direitos à vida, à saúde, à previdência ou à 

assistência social não puder ser realizada sem a providência 

antecipatória. Restando preenchidos os requisitos legais, em cognição 

sumária, impera-se o deferimento do pedido de tutela de urgência 

formulado pela parte requerente. Do exposto, DEFIRO A TUTELA DE 

URGÊNCIA pretendida, nos termos do art. 300 do NCPC, determinando que 

o INSS restabeleça o pagamento a parte requerente do benefício 

previdenciário de auxílio-doença, devendo tal medida ser cumprida no 

prazo máximo de 30 (trinta) dias. Expeça-se ofício à Agência e Equipe de 

Atendimento de Demandas Judiciais – EADJ, devendo constar a espécie 

de benefício, DIB (data de início do benefício), os dados pessoais do 

beneficiário (nome completo, RG, CPF e endereço), nome da mãe, assim 

como o nome do advogado e número de sua OAB, tudo acompanhado de 

cópia desta decisão, com urgência, para fins de cumprimento desta 

decisão, consignando que o pagamento deverá ser efetuado por 09 

meses, contados a partir da presente decisão, nos termos do art. 60, §9º, 

da Lei n. 8213/91, com a redação dada pela Lei n. 13.457/2017. Em 

observância as especificidades da causa, e de modo a adequar o rito 

processual às necessidades do conflito, nos termos do art. 334, § 4º, inc. 

II, do NCPC, deixo de designar audiência de conciliação. Cite-se a parte 

Requerida para, querendo, contestar a ação, no prazo legal, sob as 

advertências pertinentes, nos ditames do art. 335 e seguintes do Código 

de Processo Civil. Intime-se. Às providências.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1003323-63.2018.8.11.0040. AUTOR: 

MARIA CELMA DA SILVA LIMA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos etc. Trata-se de Ação de Concessão de benefício 

previdenciário c/c pedido de tutela de urgência ajuizada por MARIA CELMA 

DA SILVA LIMA contra o INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL, qualificados nos autos, objetivando, em sede de tutela de 

urgência, a concessão, implantação e pagamento do benefício 

previdenciário de auxílio-doença. Relata a parte autora que diante das 

doenças que lhe acometem, encontra-se impossibilitada de exercer 

atividades profissionais, o que contraria a decisão do requerido, o qual 

indeferiu o beneficio administrativamente. Afirma, ainda, que diante do seu 

atual estado clínico, tem direito a receber o benefício de aposentadoria por 

invalidez. É o relatório. Decido. Defiro a gratuidade judiciária. Como visto, 

pretende a parte autora, via tutela de urgência, a concessão do benefício 

de aposentadoria por invalidez, suscitando, assim, que o benefício de 

auxílio-doença lhe seja concedido nesta fase de cognição sumária, e que 

ao final da presente ação a aposentadoria por invalidez lhe seja concedida 

de forma definitiva. O artigo 300 do Novo Código de Processo Civil dispõe 

acerca da tutela de urgência, in verbis: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

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

sabido que, para o deferimento da tutela de urgência pretendida pelo 

demandante, é mister que o Juiz se convença da probabilidade do direito, 

além de se fazer necessária a presença do fundado receio de dano 

irreparável ou de difícil reparação. No caso em exame, verifico que os 

requisitos ensejadores da tutela pretendida encontram-se presentes, 

devendo os mesmos ser expostos a seguir. Para a concessão do 

benefício previdenciário, quer auxílio-doença, cumpre analisar a presença 

dos requisitos legais, quais sejam: I) Qualidade de segurado. II) 

Cumprimento do período de carência. III) Incapacidade para o trabalho 

(temporária, para auxílio-doença). Quanto aos dois primeiros requisitos, é 

possível divisá-los pelo CNIS de Num. 13791146. Quanto ao cumprimento 

do terceiro requisito, a parte autora, ao menos nesta fase de cognição 

sumária, aparenta ter perdido a capacidade de desenvolver as suas 

atividades laborais, eis que carreou aos autos prova inequívoca de suas 

enfermidades, juntado laudo médico e exame que leva este Juízo a 

concluir pela verossimilhança de suas alegações, sendo certo que só 

será possível se verificar se há de fato a suposta incapacidade para o 

trabalho e em que grau após a realização de perícia médica pelo expert a 

ser determinada por este Juízo. Por fim, destaco que a mera possibilidade 

de irreversibilidade do provimento, puramente econômica, não é óbice à 

antecipação da tutela em matéria previdenciária ou assistencial sempre 

que a efetiva proteção dos direitos à vida, à saúde, à previdência ou à 

assistência social não puder ser realizada sem a providência 

antecipatória. Restando preenchidos os requisitos legais, em cognição 

sumária, impera-se o deferimento do pedido de tutela de urgência 

formulado pela parte requerente. Do exposto, DEFIRO A TUTELA DE 

URGÊNCIA pretendida, nos termos do art. 300 do NCPC, determinando que 

o INSS implante o pagamento a parte requerente do benefício 

previdenciário de auxílio-doença, devendo tal medida ser cumprida no 

prazo máximo de 30 (trinta) dias. Expeça-se ofício à Agência e Equipe de 

Atendimento de Demandas Judiciais – EADJ, devendo constar a espécie 

de benefício, DIB (data de início do benefício), os dados pessoais do 

beneficiário (nome completo, RG, CPF e endereço), nome da mãe, assim 

como o nome do advogado e número de sua OAB, tudo acompanhado de 

cópia desta decisão, com urgência, para fins de cumprimento desta 

decisão, consignando que o pagamento do benefício deverá ser efetuado 

por 09 meses, contados a partir da presente decisão, nos termos do art. 

60, §9º, da Lei n. 8213/91, com a redação dada pela Lei n. 13.457/2017. 

Em observância as especificidades da causa, e de modo a adequar o rito 

processual às necessidades do conflito, nos termos do art. 334, § 4º, inc. 

II, do NCPC, deixo de designar audiência de conciliação. Cite-se a parte 

Requerida para, querendo, contestar a ação, no prazo legal, sob as 

advertências pertinentes, nos ditames do art. 335 e seguintes do Código 

de Processo Civil. Intime-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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Processo Número: 1003453-53.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO COELHO TOME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO FRAGA DE MELLO OAB - MT0008166A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1003453-53.2018.8.11.0040. AUTOR: 

PAULO SERGIO COELHO TOME RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos etc. Trata-se de Ação de Concessão de benefício 

previdenciário c/c pedido de tutela de urgência ajuizada por PAULO 

SERGIO COELHO TOMÉ contra o INSS – INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL, qualificados nos autos, objetivando, em sede de tutela 

de urgência, a concessão, implantação e pagamento do benefício 

previdenciário de auxílio-doença por acidente de trabalho. Relata a parte 

autora que diante das doenças que lhe acometem, encontra-se 

impossibilitada de exercer atividades profissionais, o que contraria a 

decisão do requerido, o qual cessou o beneficio administrativamente. 

Afirma, ainda, que diante do seu atual estado clínico, tem direito a receber 

o benefício de aposentadoria por invalidez. É o relatório. Decido. Defiro a 

gratuidade judiciária. Como visto, pretende a parte autora, via tutela de 

urgência, a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez, 

suscitando, assim, que o benefício de auxílio-doença lhe seja concedido 

nesta fase de cognição sumária, e que ao final da presente ação a 

aposentadoria por invalidez lhe seja concedida de forma definitiva. O 

artigo 300 do Novo Código de Processo Civil dispõe acerca da tutela de 

urgência, in verbis: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. É sabido que, para o 

deferimento da tutela de urgência pretendida pelo demandante, é mister 

que o Juiz se convença da probabilidade do direito, além de se fazer 

necessária a presença do fundado receio de dano irreparável ou de difícil 

reparação. No caso em exame, verifico que os requisitos ensejadores da 

tutela pretendida encontram-se presentes, devendo os mesmos ser 

expostos a seguir. Para a concessão do benefício previdenciário, quer 

auxílio-doença, cumpre analisar a presença dos requisitos legais, quais 

sejam: I) Qualidade de segurado. II) Cumprimento do período de carência. 

III) Incapacidade para o trabalho (temporária, para auxílio-doença). Quanto 

aos dois primeiros requisitos, é possível divisá-los pelo documento 

constante no Num. 13888057, em que comprova recebimento do beneficio 

até 11/06/2018, bem como diante do fato de que a concessão de auxílio 

doença por acidente de trabalho independe de carência (art. 26, I, da Lei 

8.213/91) . Quanto ao cumprimento do terceiro requisito, a parte autora, ao 

menos nesta fase de cognição sumária, aparenta ter perdido a 

capacidade de desenvolver as suas atividades laborais, eis que carreou 

aos autos prova inequívoca de suas enfermidades, juntado laudo médico e 

exame que leva este Juízo a concluir pela verossimilhança de suas 

alegações, sendo certo que só será possível se verificar se há de fato a 

suposta incapacidade para o trabalho e em que grau após a realização de 

perícia médica pelo expert a ser determinada por este Juízo. Por fim, 

destaco que a mera possibilidade de irreversibilidade do provimento, 

puramente econômica, não é óbice à antecipação da tutela em matéria 

previdenciária ou assistencial sempre que a efetiva proteção dos direitos 

à vida, à saúde, à previdência ou à assistência social não puder ser 

realizada sem a providência antecipatória. Restando preenchidos os 

requisitos legais, em cognição sumária, impera-se o deferimento do pedido 

de tutela de urgência formulado pela parte requerente. Do exposto, 

DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA pretendida, nos termos do art. 300 do 

NCPC, determinando que o INSS restabeleça o pagamento a parte 

requerente do benefício previdenciário de auxílio-doença, devendo tal 

medida ser cumprida no prazo máximo de 30 (trinta) dias. Expeça-se ofício 

à Agência e Equipe de Atendimento de Demandas Judiciais – EADJ, 

devendo constar a espécie de benefício, DIB (data de início do benefício), 

os dados pessoais do beneficiário (nome completo, RG, CPF e endereço), 

nome da mãe, assim como o nome do advogado e número de sua OAB, 

tudo acompanhado de cópia desta decisão, com urgência, para fins de 

cumprimento desta decisão, consignando que o pagamento deverá ser 

efetuado por 09 meses, contados a partir da presente decisão, nos 

termos do art. 60, §9º, da Lei n. 8213/91, com a redação dada pela Lei n. 

13.457/2017. Em observância as especificidades da causa, e de modo a 

adequar o rito processual às necessidades do conflito, nos termos do art. 

334, § 4º, inc. II, do NCPC, deixo de designar audiência de conciliação. 

Cite-se a parte Requerida para, querendo, contestar a ação, no prazo 

legal, sob as advertências pertinentes, nos ditames do art. 335 e 

seguintes do Código de Processo Civil. Intime-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003401-57.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARILENE FATIMA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSELI INES REIS OAB - MT0011666A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1003401-57.2018.8.11.0040. AUTOR: 

MARILENE FATIMA DOS SANTOS RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos etc. Trata-se de Ação Ordinária de Pensão por 

Morte c/c tutela de urgência ajuizada por MARILENE FÁTIMA DOS SANTOS 

em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, 

qualificados nos autos, objetivando, em sede de tutela antecipada, a 

concessão do beneficio previdenciário de pensão por morte em razão do 

falecimento de seu convivente Moslei Brizola, ocorrido em 20/08/2017. 

Com a inicial juntou documentos. É o relatório. Decido. Ab initio, defiro a 

gratuidade judiciária. Trata-se, como visto linhas volvidas, de ação 

previdenciária em que a parte autora pretende que o requerido seja 

condenado a lhe conceder o benefício de pensão por morte, em razão do 

falecimento de seu convivente. O artigo 300 do Novo Código de Processo 

Civil dispõe acerca da tutela de urgência, in verbis: Art. 300. A tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

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

processo. Para a concessão do benefício de pensão por morte, 

necessário se faz a demonstração da condição de segurado do falecido, 

bem como da situação de dependência da parte Requerente, nos termos 

do artigo 74 da Lei 8.213/91. Sob esse prisma, o exame acurado dos 

documentos que embasam a pretensão, mormente a certidão de óbito de 

Num. 13846460, na qual consta a averbação de união consensual do de 

cujus com a requerente há 22 anos, aliada a certidão de casamento, 

documentos pessoais das filhas do casal, comprovantes de residência e 

contrato de prestação de serviços funerários, demonstram que a 

requerente era dependente do segurado quando de seu óbito. Do mesmo 

modo, pelo comunicado de Num. 13846466, verifica-se que o de cujus era 

segurado do requerido na época do seu falecimento. Por fim, destaco que 

a mera possibilidade de irreversibilidade do provimento, puramente 

econômica, não é óbice à antecipação da tutela em matéria previdenciária 

ou assistencial sempre que a efetiva proteção dos direitos à vida, à 

saúde, à previdência ou à assistência social não puder ser realizada sem 

a providência antecipatória. Restando preenchidos os requisitos legais, em 

cognição sumária, impera-se o deferimento do pedido de tutela de 

urgência formulado pela parte requerente. Do exposto, DEFIRO A TUTELA 

DE URGÊNCIA pretendida, nos termos do art. 300 do NCPC, determinando 

que o INSS implante o pagamento a parte requerente do benefício 

previdenciário de pensão por morte, devendo tal medida ser cumprida no 

prazo máximo de 30 (trinta) dias. Expeça-se ofício à Agência e Equipe de 

Atendimento de Demandas Judiciais – EADJ, devendo constar a espécie 

de benefício, DIB (data de início do benefício), os dados pessoais do 

beneficiário (nome completo, RG, CPF e endereço), nome da mãe, assim 

como o nome do advogado e número de sua OAB, tudo acompanhado de 

cópia desta decisão, com urgência, para fins de cumprimento desta 

decisão, consignando que o pagamento do benefício deverá ser efetuado 

até posterior decisão final da lide. Em observância as especificidades da 

causa, e de modo a adequar o rito processual às necessidades do 

conflito, nos termos do art. 334, § 4º, inc. II, do NCPC, deixo de designar 

audiência de conciliação. Cite-se a parte Requerida para, querendo, 

contestar a ação, no prazo legal, sob as advertências pertinentes, nos 

ditames do art. 335 e seguintes do Código de Processo Civil. Intime-se. Às 

providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003434-47.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GILDASIO FERNANDES SANTIAGO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:
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ROSELI INES REIS OAB - MT0011666A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1003434-47.2018.8.11.0040. AUTOR: 

GILDASIO FERNANDES SANTIAGO RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos etc. Trata-se de Ação de Concessão de 

benefício previdenciário c/c pedido de tutela de urgência ajuizada por 

GILDASIO FERNANDES SANTIAGO contra o INSS – INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL, qualificados nos autos, objetivando, em sede de 

tutela de urgência, a concessão, implantação e pagamento do benefício 

previdenciário de auxílio-doença. Relata o autor que diante da doença que 

lhe acomete, encontra-se impossibilitado de exercer atividades 

profissionais, o que contraria a decisão do requerido, o qual cessou o 

beneficio administrativamente. Afirma, ainda, que diante do seu atual 

estado clínico, tem direito a receber o benefício de aposentadoria por 

invalidez. É o relatório. Decido. Defiro a gratuidade judiciária. Como visto, 

pretende a parte autora, via tutela de urgência, a concessão do benefício 

de aposentadoria por invalidez, suscitando, assim, que o benefício de 

auxílio-doença lhe seja concedido nesta fase de cognição sumária, e que 

ao final da presente ação a aposentadoria por invalidez lhe seja concedida 

de forma definitiva. O artigo 300 do Novo Código de Processo Civil dispõe 

acerca da tutela de urgência, in verbis: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

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

sabido que, para o deferimento da tutela de urgência pretendida pelo 

demandante, é mister que o Juiz se convença da probabilidade do direito, 

além de se fazer necessária a presença do fundado receio de dano 

irreparável ou de difícil reparação. No caso em exame, verifico que os 

requisitos ensejadores da tutela pretendida encontram-se presentes, 

devendo os mesmos ser expostos a seguir. Para a concessão do 

benefício previdenciário, quer auxílio-doença, cumpre analisar a presença 

dos requisitos legais, quais sejam: I) Qualidade de segurado. II) 

Cumprimento do período de carência. III) Incapacidade para o trabalho 

(temporária, para auxílio-doença). Quanto aos dois primeiros requisitos, é 

possível divisá-los pelo documento constante no Num. 13871752, em que 

comprova recebimento do beneficio até 12/06/18. Quanto ao cumprimento 

do terceiro requisito, a parte autora, ao menos nesta fase de cognição 

sumária, aparenta ter perdido a capacidade de desenvolver as suas 

atividades laborais, eis que carreou aos autos prova inequívoca de suas 

enfermidades, juntado laudo médico e exame que leva este Juízo a 

concluir pela verossimilhança de suas alegações, sendo certo que só 

será possível se verificar se há de fato a suposta incapacidade para o 

trabalho e em que grau após a realização de perícia médica pelo expert a 

ser determinada por este Juízo. Por fim, destaco que a mera possibilidade 

de irreversibilidade do provimento, puramente econômica, não é óbice à 

antecipação da tutela em matéria previdenciária ou assistencial sempre 

que a efetiva proteção dos direitos à vida, à saúde, à previdência ou à 

assistência social não puder ser realizada sem a providência 

antecipatória. Restando preenchidos os requisitos legais, em cognição 

sumária, impera-se o deferimento do pedido de tutela de urgência 

formulado pela parte requerente. Do exposto, DEFIRO A TUTELA DE 

URGÊNCIA pretendida, nos termos do art. 300 do NCPC, determinando que 

o INSS restabeleça o pagamento a parte requerente do benefício 

previdenciário de auxílio-doença, devendo tal medida ser cumprida no 

prazo máximo de 30 (trinta) dias. Expeça-se ofício à Agência e Equipe de 

Atendimento de Demandas Judiciais – EADJ, devendo constar a espécie 

de benefício, DIB (data de início do benefício), os dados pessoais do 

beneficiário (nome completo, RG, CPF e endereço), nome da mãe, assim 

como o nome do advogado e número de sua OAB, tudo acompanhado de 

cópia desta decisão, com urgência, para fins de cumprimento desta 

decisão, consignando que o pagamento deverá ser efetuado por 09 

meses, contados a partir da presente decisão, nos termos do art. 60, §9º, 

da Lei n. 8213/91, com a redação dada pela Lei n. 13.457/2017. Em 

observância as especificidades da causa, e de modo a adequar o rito 

processual às necessidades do conflito, nos termos do art. 334, § 4º, inc. 

II, do NCPC, deixo de designar audiência de conciliação. Cite-se a parte 

Requerida para, querendo, contestar a ação, no prazo legal, sob as 

advertências pertinentes, nos ditames do art. 335 e seguintes do Código 

de Processo Civil. Intime-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003467-37.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON FERREIRA BUENO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA DA FONSECA ROSAS OAB - MT19926/O (ADVOGADO)

WEDERSON FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012611A-B (ADVOGADO)

NEUZA BATISTA DA SILVA OAB - MT0016598A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1003467-37.2018.8.11.0040. AUTOR: 

WILSON FERREIRA BUENO RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos etc. Trata-se de Ação de Concessão de benefício 

previdenciário c/c pedido de tutela de urgência ajuizada por WILSON 

FERREIRA BUENO contra o INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL, qualificados nos autos, objetivando, em sede de tutela de 

urgência, a concessão, implantação e pagamento do benefício 

previdenciário de auxílio-doença. Relata a parte autora que diante das 

doenças que lhe acometem, encontra-se impossibilitada de exercer 

atividades profissionais, o que contraria a decisão do requerido, o qual 

cessou o beneficio administrativamente. Afirma, ainda, que diante do seu 

atual estado clínico, tem direito a receber o benefício de aposentadoria por 

invalidez. É o relatório. Decido. Defiro a gratuidade judiciária. Como visto, 

pretende a parte autora, via tutela de urgência, a concessão do benefício 

de aposentadoria por invalidez, suscitando, assim, que o benefício de 

auxílio-doença lhe seja concedido nesta fase de cognição sumária, e que 

ao final da presente ação a aposentadoria por invalidez lhe seja concedida 

de forma definitiva. O artigo 300 do Novo Código de Processo Civil dispõe 

acerca da tutela de urgência, in verbis: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

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

sabido que, para o deferimento da tutela de urgência pretendida pelo 

demandante, é mister que o Juiz se convença da probabilidade do direito, 

além de se fazer necessária a presença do fundado receio de dano 

irreparável ou de difícil reparação. No caso em exame, verifico que os 

requisitos ensejadores da tutela pretendida encontram-se presentes, 

devendo os mesmos ser expostos a seguir. Para a concessão do 

benefício previdenciário, quer auxílio-doença, cumpre analisar a presença 

dos requisitos legais, quais sejam: I) Qualidade de segurado. II) 

Cumprimento do período de carência. III) Incapacidade para o trabalho 

(temporária, para auxílio-doença). Quanto aos dois primeiros requisitos, é 

possível divisá-los pelo documento constante no Num. 13890257, em que 

comprova recebimento do beneficio até 30/11/17. Quanto ao cumprimento 

do terceiro requisito, a parte autora, ao menos nesta fase de cognição 

sumária, aparenta ter perdido a capacidade de desenvolver as suas 

atividades laborais, eis que carreou aos autos prova inequívoca de suas 

enfermidades, juntado laudo médico e exame que leva este Juízo a 

concluir pela verossimilhança de suas alegações, sendo certo que só 

será possível se verificar se há de fato a suposta incapacidade para o 

trabalho e em que grau após a realização de perícia médica pelo expert a 

ser determinada por este Juízo. Por fim, destaco que a mera possibilidade 

de irreversibilidade do provimento, puramente econômica, não é óbice à 

antecipação da tutela em matéria previdenciária ou assistencial sempre 

que a efetiva proteção dos direitos à vida, à saúde, à previdência ou à 

assistência social não puder ser realizada sem a providência 

antecipatória. Restando preenchidos os requisitos legais, em cognição 

sumária, impera-se o deferimento do pedido de tutela de urgência 

formulado pela parte requerente. Do exposto, DEFIRO A TUTELA DE 

URGÊNCIA pretendida, nos termos do art. 300 do NCPC, determinando que 

o INSS restabeleça o pagamento a parte requerente do benefício 

previdenciário de auxílio-doença, devendo tal medida ser cumprida no 

prazo máximo de 30 (trinta) dias. Expeça-se ofício à Agência e Equipe de 

Atendimento de Demandas Judiciais – EADJ, devendo constar a espécie 

de benefício, DIB (data de início do benefício), os dados pessoais do 

beneficiário (nome completo, RG, CPF e endereço), nome da mãe, assim 

como o nome do advogado e número de sua OAB, tudo acompanhado de 

cópia desta decisão, com urgência, para fins de cumprimento desta 

decisão, consignando que o pagamento deverá ser efetuado por 09 

meses, contados a partir da presente decisão, nos termos do art. 60, §9º, 

da Lei n. 8213/91, com a redação dada pela Lei n. 13.457/2017. Em 

observância as especificidades da causa, e de modo a adequar o rito 
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processual às necessidades do conflito, nos termos do art. 334, § 4º, inc. 

II, do NCPC, deixo de designar audiência de conciliação. Cite-se a parte 

Requerida para, querendo, contestar a ação, no prazo legal, sob as 

advertências pertinentes, nos ditames do art. 335 e seguintes do Código 

de Processo Civil. Intime-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003502-94.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DE ANDRADE RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANEZA SAGAIS DE PAULA OAB - MT24934/O-O (ADVOGADO)

EDER SANSO SAGAIS OAB - MT23348/O-O (ADVOGADO)

VANUZA SAGAIS OAB - MT0013113A-A (ADVOGADO)

BRUNO HENRIQUE DE SOUZA MACHADO OAB - MT23206/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1003502-94.2018.8.11.0040. REQUERENTE: 

ANTONIO DE ANDRADE RODRIGUES REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL Vistos etc. Trata-se de Ação de Concessão de 

benefício previdenciário c/c pedido de tutela de urgência ajuizada por 

ANTONIO DE ANDRADE RODRIGUES contra o INSS – INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, qualificados nos autos, objetivando, em 

sede de tutela de urgência, a concessão, implantação e pagamento do 

benefício previdenciário de auxílio-doença. Relata a parte autora que 

diante das doenças que lhe acometem, encontra-se impossibilitada de 

exercer atividades profissionais, o que contraria a decisão do requerido, o 

qual cessou o beneficio administrativamente. Afirma, ainda, que diante do 

seu atual estado clínico, tem direito a receber o benefício de aposentadoria 

por invalidez. É o relatório. Decido. Defiro a gratuidade judiciária. Como 

visto, pretende a parte autora, via tutela de urgência, a concessão do 

benefício de aposentadoria por invalidez, suscitando, assim, que o 

benefício de auxílio-doença lhe seja concedido nesta fase de cognição 

sumária, e que ao final da presente ação a aposentadoria por invalidez lhe 

seja concedida de forma definitiva. O artigo 300 do Novo Código de 

Processo Civil dispõe acerca da tutela de urgência, in verbis: Art. 300. A 

tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. É sabido que, para o deferimento da tutela de 

urgência pretendida pelo demandante, é mister que o Juiz se convença da 

probabilidade do direito, além de se fazer necessária a presença do 

fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. No caso em 

exame, verifico que os requisitos ensejadores da tutela pretendida 

encontram-se presentes, devendo os mesmos ser expostos a seguir. 

Para a concessão do benefício previdenciário, quer auxílio-doença, 

cumpre analisar a presença dos requisitos legais, quais sejam: I) 

Qualidade de segurado. II) Cumprimento do período de carência. III) 

Incapacidade para o trabalho (temporária, para auxílio-doença). Quanto 

aos dois primeiros requisitos, é possível divisá-los pelo documento 

constante no Num. 13907863, em que comprova recebimento do beneficio 

até 10//04/2018. Quanto ao cumprimento do terceiro requisito, a parte 

autora, ao menos nesta fase de cognição sumária, aparenta ter perdido a 

capacidade de desenvolver as suas atividades laborais, eis que carreou 

aos autos prova inequívoca de suas enfermidades, juntado laudo médico e 

exame que leva este Juízo a concluir pela verossimilhança de suas 

alegações, sendo certo que só será possível se verificar se há de fato a 

suposta incapacidade para o trabalho e em que grau após a realização de 

perícia médica pelo expert a ser determinada por este Juízo. Por fim, 

destaco que a mera possibilidade de irreversibilidade do provimento, 

puramente econômica, não é óbice à antecipação da tutela em matéria 

previdenciária ou assistencial sempre que a efetiva proteção dos direitos 

à vida, à saúde, à previdência ou à assistência social não puder ser 

realizada sem a providência antecipatória. Restando preenchidos os 

requisitos legais, em cognição sumária, impera-se o deferimento do pedido 

de tutela de urgência formulado pela parte requerente. Do exposto, 

DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA pretendida, nos termos do art. 300 do 

NCPC, determinando que o INSS restabeleça o pagamento a parte 

requerente do benefício previdenciário de auxílio-doença, devendo tal 

medida ser cumprida no prazo máximo de 30 (trinta) dias. Expeça-se ofício 

à Agência e Equipe de Atendimento de Demandas Judiciais – EADJ, 

devendo constar a espécie de benefício, DIB (data de início do benefício), 

os dados pessoais do beneficiário (nome completo, RG, CPF e endereço), 

nome da mãe, assim como o nome do advogado e número de sua OAB, 

tudo acompanhado de cópia desta decisão, com urgência, para fins de 

cumprimento desta decisão, consignando que o pagamento deverá ser 

efetuado por 09 meses, contados a partir da presente decisão, nos 

termos do art. 60, §9º, da Lei n. 8213/91, com a redação dada pela Lei n. 

13.457/2017. Em observância as especificidades da causa, e de modo a 

adequar o rito processual às necessidades do conflito, nos termos do art. 

334, § 4º, inc. II, do NCPC, deixo de designar audiência de conciliação. 

Cite-se a parte Requerida para, querendo, contestar a ação, no prazo 

legal, sob as advertências pertinentes, nos ditames do art. 335 e 

seguintes do Código de Processo Civil. Intime-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003029-11.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JAIRO APARECIDO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA BRESSAN CELLA OAB - RO2471 (ADVOGADO)

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1003029-11.2018.8.11.0040. AUTOR: 

JAIRO APARECIDO DA SILVA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos etc. Trata-se de Ação de Concessão de benefício 

previdenciário c/c pedido de tutela de urgência ajuizada por JAIRO 

APARECIDO DA SILVA contra o INSS – INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL, qualificados nos autos, objetivando, em sede de tutela 

de urgência, a concessão, implantação e pagamento do benefício 

previdenciário de auxílio-doença. Relata a parte autora que diante das 

doenças que lhe acometem, encontra-se impossibilitada de exercer 

atividades profissionais, o que contraria a decisão do requerido, o qual 

cessou o beneficio administrativamente. Afirma, ainda, que diante do seu 

atual estado clínico, tem direito a receber o benefício de aposentadoria por 

invalidez. É o relatório. Decido. Defiro a gratuidade judiciária. Como visto, 

pretende a parte autora, via tutela de urgência, a concessão do benefício 

de aposentadoria por invalidez, suscitando, assim, que o benefício de 

auxílio-doença lhe seja concedido nesta fase de cognição sumária, e que 

ao final da presente ação a aposentadoria por invalidez lhe seja concedida 

de forma definitiva. O artigo 300 do Novo Código de Processo Civil dispõe 

acerca da tutela de urgência, in verbis: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

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

sabido que, para o deferimento da tutela de urgência pretendida pelo 

demandante, é mister que o Juiz se convença da probabilidade do direito, 

além de se fazer necessária a presença do fundado receio de dano 

irreparável ou de difícil reparação. No caso em exame, verifico que os 

requisitos ensejadores da tutela pretendida encontram-se presentes, 

devendo os mesmos ser expostos a seguir. Para a concessão do 

benefício previdenciário, quer auxílio-doença, cumpre analisar a presença 

dos requisitos legais, quais sejam: I) Qualidade de segurado. II) 

Cumprimento do período de carência. III) Incapacidade para o trabalho 

(temporária, para auxílio-doença). Quanto aos dois primeiros requisitos, é 

possível divisá-los pelo documento constante no Num. 13576532, em que 

comprova recebimento do beneficio até 21/02/18. Quanto ao cumprimento 

do terceiro requisito, a parte autora, ao menos nesta fase de cognição 

sumária, aparenta ter perdido a capacidade de desenvolver as suas 

atividades laborais, eis que carreou aos autos prova inequívoca de suas 

enfermidades, juntado laudo médico e exame que leva este Juízo a 

concluir pela verossimilhança de suas alegações, sendo certo que só 

será possível se verificar se há de fato a suposta incapacidade para o 

trabalho e em que grau após a realização de perícia médica pelo expert a 

ser determinada por este Juízo. Por fim, destaco que a mera possibilidade 

de irreversibilidade do provimento, puramente econômica, não é óbice à 

antecipação da tutela em matéria previdenciária ou assistencial sempre 

que a efetiva proteção dos direitos à vida, à saúde, à previdência ou à 

assistência social não puder ser realizada sem a providência 

antecipatória. Restando preenchidos os requisitos legais, em cognição 

sumária, impera-se o deferimento do pedido de tutela de urgência 

formulado pela parte requerente. Do exposto, DEFIRO A TUTELA DE 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102874/7/2018 Página 178 de 859



URGÊNCIA pretendida, nos termos do art. 300 do NCPC, determinando que 

o INSS restabeleça o pagamento a parte requerente do benefício 

previdenciário de auxílio-doença, devendo tal medida ser cumprida no 

prazo máximo de 30 (trinta) dias. Expeça-se ofício à Agência e Equipe de 

Atendimento de Demandas Judiciais – EADJ, devendo constar a espécie 

de benefício, DIB (data de início do benefício), os dados pessoais do 

beneficiário (nome completo, RG, CPF e endereço), nome da mãe, assim 

como o nome do advogado e número de sua OAB, tudo acompanhado de 

cópia desta decisão, com urgência, para fins de cumprimento desta 

decisão, consignando que o pagamento deverá ser efetuado por 09 

meses, contados a partir da presente decisão, nos termos do art. 60, §9º, 

da Lei n. 8213/91, com a redação dada pela Lei n. 13.457/2017. Em 

observância as especificidades da causa, e de modo a adequar o rito 

processual às necessidades do conflito, nos termos do art. 334, § 4º, inc. 

II, do NCPC, deixo de designar audiência de conciliação. Cite-se a parte 

Requerida para, querendo, contestar a ação, no prazo legal, sob as 

advertências pertinentes, nos ditames do art. 335 e seguintes do Código 

de Processo Civil. Intime-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001739-92.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ODETH FERREIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO)

MAURO MEAZZA OAB - MT11110/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1001739-92.2017.8.11.0040. AUTOR: 

ODETH FERREIRA DA SILVA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos etc. Trata-se de Ação de Concessão de Benefício 

Previdenciário ajuizada por ODETH FERREIRA DA SILVA contra o 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS, objetivando a 

condenação do requerido ao pagamento de aposentadoria por invalidez 

em seu favor. Para tanto sustenta que devido às enfermidades 

enfrentadas, a mesmo não consegue mais desenvolver suas atividades 

laborativas, tendo o requerido cessado o benefício de auxílio-doença. 

Assim, sustentando que preenche os requisitos necessários à obtenção 

do benefício requestado, pleiteia a procedência do pedido veiculado na 

peça inaugural. Recebida a inicial, foi deferida a tutela antecipada e 

determinada a citação do requerido (Num. 9006973). O requerido 

apresentou contestação aduzindo a ausência de incapacidade pela parte 

autora (Num. 9323364), tendo a parte autora impugnado, ratificando os 

pedidos iniciais (Num. 9473917). Determinada a realização de perícia, o 

laudo restou juntado aos autos nos Nums. 10140354, 10140358 e 

10140367, sobre o qual manifestou a parte autora e o requerido. Após a 

impugnação pela parte autora, foi oportunizada à parte autora recolher o 

valor dos honorários periciais para realização de nova perícia por médico 

especialista (Num. 11142935), a qual restou realizada no Num. 12900176. 

As partes manifestaram acerca do referido laudo nos Nums. 13382177 e 

13690478. Vieram-me os autos conclusos. É o relatório. Decido. Cuida-se 

de pedido de Concessão de benefício previdenciário com pedido de 

auxílio-doença e/ou aposentadoria por invalidez, formulado por ODETH 

FERREIRA DA SILVA contra o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL – INSS. As partes são legítimas e estão devidamente 

representadas, não havendo nulidades a serem pronunciadas, ou 

irregularidades a serem corrigidas. Para a concessão do benefício 

previdenciário, quer auxílio-doença quer aposentadoria por invalidez, 

cumpre analisar a presença dos requisitos legais comuns a ambos, quais 

sejam: I) Qualidade de segurado. II) Cumprimento do período de carência. 

III) Incapacidade para o trabalho (temporária para auxílio-doença e 

permanente para aposentadoria por invalidez). Quanto ao cumprimento 

dos dois primeiros requisitos, é pacífico na jurisprudência pátria que nos 

casos em que o benefício já fora concedido na seara administrativa, ainda 

que de forma temporária, tanto a qualidade de segurado como o período 

de carência já foram reconhecidos pela autarquia ré, senão vejamos: 

“PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. INCAPACIDADE. TERMO INICIAL. 

CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS E PERICIAIS. CUSTAS PROCESSUAIS. 1. O segurado da 

Previdência Social tem direito ao benefício de auxílio-doença em razão de 

incapacidade temporária para o seu trabalho e para o exercício de suas 

atividades habituais, por mais de 15 (quinze) dias consecutivos, nos 

termos do art. 59 da Lei n. 8.213/91. 2. O INSS reconheceu a qualidade de 

segurado da parte autora e o período de carência previsto na Lei 8.123/91 

quando da concessão do benefício de auxílio-doença na seara 

administrativa. (grifamos) 3. Laudo pericial no sentido de que o(a) 

requerente é portador(a) de enfermidade de caráter irreversível, que 

acarreta sua incapacidade total e permanente para o trabalho...” (TRF1. 

Apelação Cível –n.° 0000234-16.2010.4.01.9199, Rel: Murilo Fernandes de 

Almeida, 2.ª Turma – DJ: 06/02/2013). Assim, quanto ao cumprimento dos 

dois primeiros requisitos, tenho que é possível divisa-los pelos 

documentos constantes no Num. 6031835. Sobre o terceiro requisito, 

deve-se considerar a existência ou não de doença que afete a 

capacidade para o trabalho, para só posteriormente proceder-se a uma 

definição do tipo de benefício, em função das características da 

enfermidade, ou seja, se cabível aposentadoria por invalidez ou de 

auxílio-doença. É necessário, ainda, para se preencher o terceiro requisito 

se levar em conta o grau de instrução do requerente, a idade, bem como 

se a incapacidade para o trabalho a que estava habituado é permanente. 

Assim, pela análise do laudo acostado aos autos (Num. 12900176), 

verifica-se pelas respostas do Perito que a parte autora encontra-se 

incapacitada de forma parcial e temporária, podendo haver reabilitação 

médica se tratada a doença adequadamente, com acompanhamento 

multidisciplinar e, então, haverá recuperação funcional para retorno às 

atividades laborais, fazendo jus, desta forma, ao beneficio de 

auxílio-doença. Quanto a impugnação do laudo médico, pela parte autora, 

requerendo seja intimado o perito para sanar divergências, fato é que a 

perícia restou satisfatoriamente conclusiva, no sentido de que a paciente 

apresenta incapacidade parcial e temporária, aliada ao fato de que a 

mesma não se encontra realizando o tratamento adequado para suas 

patologias. Informou que não há incapacidade permanente e total para as 

patologias apresentadas, eis que existe tratamento para as mesmas, 

sendo que, para as lesões na coluna, o tratamento seria reforço muscular 

com atividade física adequada. Nesse sentido: “PREVIDENCIÁRIO. 

INCAPACIDADE PARCIAL E TEMPORÁRIA. APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ INDEVIDA. DATA DE INÍCIO DA INCAPACIDADE NÃO 

INFORMADA NO LAUDO. AUXÍLIO-DOENÇA DEVIDO A PARTIR DA DATA 

DA PERÍCIA JUDICIAL (...) 3. A parte autora deseja a conversão do 

auxílio-doença em aposentadoria por invalidez, todavia, o laudo pericial é 

enfático em afirmar que a incapacidade, decorrente de 

espondilodiscoartrose lombar crônica, é parcial, impedindo o desempenho 

de atividades braçais, e temporária, pois, com tratamento fisioterápico por 

um período de quatro meses, poderá ser restabelecida a capacidade 

laboral (fls. 79/80). Diante da natureza parcial e temporária da 

incapacidade e a idade do segurado, que contava com 51 anos quando do 

exame pericial, mostra-se precipitada a concessão da aposentadoria por 

invalidez (grifei). 4. Não tendo o laudo pericial fixado a data de início da 

incapacidade, como na hipótese, deve ser mantida a data da perícia para 

fixação de tal marco e para o início do benefício. 5. Apelação parcialmente 

conhecida e, na parte conhecida, desprovida.A Câmara, por unanimidade, 

conheceu em parte da apelação e, na parte conhecida, negou-lhe 

provimento”. (TRF1. 1ª CÂMARA REGIONAL PREVIDENCIÁRIA DA BAHIA, 

ACORDAO 00535081620154019199, JUIZ FEDERAL CRISTIANO MIRANDA 

DE SANTANA, e-DJF1 DATA:04/06/2018) Diante do exposto e pelo mais 

que consta dos autos, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial 

extinguindo o processo com resolução de mérito, art. 487, I do NCPC, 

condenando o Requerido a pagar a parte Autora o benefício previdenciário 

de Auxílio-doença, no valor de 91% (noventa e um por cento) do salário 

de benefício, devido desde a cessação administrativa do benefício em 

14/02/17– Num. 6031835. Visando evitar a cessação do benefício, nos 

termos do art. 60, §12, da Lei n. 8213/91, com a redação dada pela MPV n. 

767/2017, mostra-se necessária a fixação da data da cessação do 

benefício. Sendo assim, fixo DCB em 18 meses, para tratamento e/ou 

reabilitação para outra profissão. Sobre as prestações em atraso, nos 

termos do julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 870947 com 

repercussão geral, pelo STF, quanto à correção monetária incidirá IPCA-E, 

desde a data do inadimplemento de cada parcela, e, quanto aos juros, nos 

termos do art. 1º-F, da Lei n. 9494/97, com a redação dada pela Lei n. 

11960/09, incidirão os aplicados à caderneta de poupança, a partir da 

citação. Deixo de condenar a requerida em custas e despesas 

processuais, nos termos do art. 1º, § 1º, da Lei nº 9.289/96; c/c art. 3º, 

inciso I, da Lei Estadual 7.603/2001. Condeno a parte requerida no 

pagamento de honorários advocatícios de sucumbência que fixo em 10% 
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sobre as parcelas vencidas, consoante Súmula 111 do STJ, não incidindo, 

portanto, sobre as parcelas vincendas, que serão pagas 

administrativamente com a implantação do benefício no sistema geral de 

previdência social. Sentença não sujeita à remessa necessária, nos 

termos do artigo 496, § 3º, I do NCPC. Proceda-se com o levantamento do 

valor depositado nos autos ao perito judicial especialista nomeado no feito. 

Certificado o trânsito em julgado e não havendo requerimentos, 

arquivem-se com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006642-73.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ENILDES DOS SANTOS BERTO LIN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELEOMAR RENE BLOCHER OAB - MT0017865A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1006642-73.2017.8.11.0040. AUTOR: 

ENILDES DOS SANTOS BERTO LIN RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos etc. Trata-se de Ação de Concessão de 

Benefício Previdenciário de Aposentadoria por Invalidez e/ou auxilio 

doença ajuizada por ENILDES DOS SANTOS BERTOLIN contra o 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS, objetivando a 

implantação em sede de tutela de urgência do benefício previdenciário de 

auxílio-doença e, no mérito, a condenação do requerido ao pagamento de 

aposentadoria por invalidez em seu favor. Para tanto sustenta que, 

devidas as enfermidades enfrentadas, perdeu a capacidade laborativa, 

tendo o beneficio previdenciário sido cessado administrativamente pelo 

requerido. Assim, sustentando que preenche os requisitos necessários à 

obtenção do benefício requestado, pleiteia a procedência do pedido 

veiculado na peça inaugural. Recebida a inicial foi deferida a tutela 

antecipada e determinada a citação do requerido (Num. 11200398). O 

requerido apresentou contestação, alegando a ausência de incapacidade 

laborativa da parte autora (Num. 12341275), tendo a mesma impugnando, 

ratificando os pedidos iniciais (Num. 12406093). Determinada a realização 

de perícia, o laudo restou juntado no Num. 13512918, sobre o qual 

manifestou a parte autora e o requerido. Vieram-me os autos conclusos. É 

o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de concessão de benefício 

previdenciário com pedido de aposentadoria por invalidez, formulado 

ENILDES DOS SANTOS BERTOLIN contra o INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL – INSS. As partes são legítimas e estão 

devidamente representadas, não havendo nulidades a serem 

pronunciadas, ou irregularidades a serem corrigidas, razão pela qual, 

passo ao exame do mérito. Para a concessão do benefício previdenciário, 

quer auxílio-doença quer aposentadoria por invalidez, cumpre analisar a 

presença dos requisitos legais comuns a ambos, quais sejam: I) Qualidade 

de segurado. II) Cumprimento do período de carência. III) Incapacidade 

para o trabalho (temporária para auxílio-doença e permanente para 

aposentadoria por invalidez). Quanto ao cumprimento dos dois primeiros 

requisitos, é pacífico na jurisprudência pátria que nos casos em que o 

benefício já fora concedido na seara administrativa, ainda que de forma 

temporária, tanto a qualidade de segurado como o período de carência já 

foram reconhecidos pela autarquia ré, senão vejamos: “PREVIDENCIÁRIO. 

AUXÍLIO-DOENÇA. INCAPACIDADE. TERMO INICIAL. CORREÇÃO 

MONETÁRIA. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E 

PERICIAIS. CUSTAS PROCESSUAIS. 1. O segurado da Previdência Social 

tem direito ao benefício de auxílio-doença em razão de incapacidade 

temporária para o seu trabalho e para o exercício de suas atividades 

habituais, por mais de 15 (quinze) dias consecutivos, nos termos do art. 

59 da Lei n. 8.213/91. 2. O INSS reconheceu a qualidade de segurado da 

parte autora e o período de carência previsto na Lei 8.123/91 quando da 

concessão do benefício de auxílio-doença na seara administrativa. 

(grifamos) 3. Laudo pericial no sentido de que o(a) requerente é 

portador(a) de enfermidade de caráter irreversível, que acarreta sua 

incapacidade total e permanente para o trabalho...” (TRF1. Apelação Cível 

–n.° 0000234-16.2010.4.01.9199, Rel: Murilo Fernandes de Almeida, 2.ª 

Turma – DJ: 06/02/2013). Assim, quanto ao cumprimento dos dois 

primeiros requisitos, tenho que é possível divisa-los pelos documentos 

constantes no Num. 11198619,. Sobre o terceiro requisito, deve-se 

considerar a existência ou não de doença que afete a capacidade para o 

trabalho, para só posteriormente proceder-se a uma definição do tipo de 

benefício, em função das características da enfermidade, ou seja, se 

cabível aposentadoria por invalidez ou de auxílio-doença. É necessário, 

ainda, para se preencher o terceiro requisito se levar em conta o grau de 

instrução do requerente, a idade, bem como se a incapacidade para o 

trabalho a que estava habituado é permanente. Pelo laudo médico pericial 

acostado aos autos (Num. 13512918), verifica-se que a incapacidade da 

parte autora é parcial, permanente, sendo pouco provável sua 

reabilitação, pelo grau de instrução e idade da mesma. Considerando que 

a incapacidade da parte autora é permanente para suas atividades 

laborais; considerando que conta com mais de 64 anos de idade, ou seja, 

de difícil reabilitação, além de ser hipossuficiente econômica, que está 

incontestavelmente incapacitada para as atividades laborativas habituais, 

e, ainda, o grau de instrução da mesma, tenho que restam preenchidos os 

requisitos para concessão do beneficio de aposentadoria por invalidez. 

Porém, considerando que segundo entendimento do STJ, a aposentadoria 

por invalidez está condicionada ao afastamento de todas as atividades, 

sendo o exercício da atividade laborativa incompatível com a percepção do 

benefício por incapacidade, devem ser descontados os períodos de 

atividade exercidos após a cessação do benefício em 15/11/2016, in 

verbis: “PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO 

RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. SEGURADO QUE VOLTA A 

TRABALHAR. CUMULAÇÃO INDEVIDA. DEVOLUÇÃO OU DESCONTO DE 

VALORES. (grifei) CABIMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O 

agravante sustenta que embora estivesse trabalhando quando do 

deferimento da aposentadoria por invalidez, não pode sofrer descontos 

em razão disso, porque verteu contribuições previdenciárias nesse 

período. Clama para o fato de que foi necessário trabalhar enquanto não 

concedido o benefício, para sustento próprio e de sua família. 2. A 

irresignação não prospera. Isto porque, a aposentadoria por invalidez está 

condicionada ao afastamento de todas as atividades, regra máxima de 

ordem pública. (grifei) É benefício previdenciário provisório, que será pago 

enquanto permanecer a incapacidade permanente do aposentado para o 

labor. Precedentes da Segunda Turma: REsp 1.454.163/RJ e REsp 

1.554.318/SP. 3. Agravo interno não provido”. (STJ. 2ª T. AgInt no REsp 

1662273/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, J. 19/09/2017, 

DJe 25/09/2017) “PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. 

ATIVIDADE LABORATIVA. DESCONTO DOS VALORES RELATIVOS AO 

PERÍODO. (grifei) CABIMENTO. 1. O acórdão recorrido está em sintonia 

com o atual entendimento do STJ no sentido da possibilidade de o INSS 

descontar valores relativos ao período em que houve exercício de 

atividade laborativa, porquanto incompatível com a percepção do benefício 

por incapacidade. (grifei) 2. Recurso Especial não provido”. (STJ. 2ª T. 

REsp 1606539/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, J. 23/08/2016, DJe 

13/09/2016) “PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA 

POR INVALIDEZ. PROCEDIMENTO REVISIONAL DA AUTARQUIA 

PREVIDENCIÁRIA. CONSTATAÇÃO DE RETORNO DO SEGURADO À 

ATIVIDADE LABORATIVA. DEVOLUÇÃO DE VALORES AO ERÁRIO. 

CABIMENTO. (grifei) RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. 

Em exame, os efeitos para o segurado, do não cumprimento do dever de 

comunicação ao Instituto Nacional do Seguro Social de seu retorno ao 

trabalho, quando em gozo de aposentadoria por invalidez. 2. Em 

procedimento de revisão do benefício, a Autarquia previdenciária apurou 

que o segurado trabalhou junto à Assembleia Legislativa do Estado do Rio 

de Janeiro, no período de 04/04/2001 a 30/09/2007 (fls. 379 e fls. 463), 

concomitante ao recebimento da aposentadoria por invalidez no período de 

26/5/2000 a 27/3/2007, o que denota clara irregularidade. 3. A Lei 

8.213/1991 autoriza expressamente em seu artigo 115, II, que valores 

recebidos indevidamente pelo segurado do INSS sejam descontados da 

folha de pagamento do benefício em manutenção. 4. Pretensão de 

ressarcimento da Autarquia plenamente amparada em lei. 5. Recurso 

conhecido e não provido”. (STJ. 2ª T. REsp 1454163/RJ, Rel. Ministro 

MAURO CAMPBELL MARQUES, J. 15/12/2015, DJe 18/12/2015). Diante do 

exposto e pelo mais que consta dos autos, julgo PROCEDENTE o pedido 

inicial com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do NCPC, 

condenando o Requerido a pagar a parte Autora o benefício previdenciário 

de Aposentadoria por Invalidez, no valor de 100% (cem por cento) do 

salário de benefício, devido desde a cessação do auxílio-doença 

administrativamente (15/11/16 – Num. 11198619), nos termos do art. 43, 

da Lei n. 8213/91, descontando-se, porém, os períodos de atividade 

laborativa exercidos após a cessação, devendo a autarquia ré 
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providenciar a implantação do benefício no prazo de 30 (trinta) dias, a 

contar da intimação dessa sentença. Sobre as prestações em atraso, nos 

termos do julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 870947 com 

repercussão geral, pelo STF, quanto à correção monetária incidirá IPCA-E, 

desde a data do inadimplemento de cada parcela, e, quanto aos juros, nos 

termos do art. 1º-F, da Lei n. 9494/97, com a redação dada pela Lei n. 

11960/09, incidirão os aplicados à caderneta de poupança, a partir da 

citação. Deixo de condenar a requerida em custas e despesas 

processuais, nos termos do art. 1º, § 1º, da Lei nº 9.289/96; c/c art. 3º, 

inciso I, da Lei Estadual 7.603/2001. Condeno a parte requerida no 

pagamento de honorários advocatícios de sucumbência que fixo em 10% 

sobre as parcelas vencidas, consoante Súmula 111 do STJ, não incidindo, 

portanto, sobre as parcelas vincendas, que serão pagas 

administrativamente com a implantação do benefício no sistema geral de 

previdência social. Sentença não sujeita à remessa necessária, nos 

termos do artigo 496, § 3º, I do NCPC. Certificado o trânsito em julgado e 

não havendo requerimentos, arquivem-se com as baixas e anotações de 

estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002981-52.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA DARC LINA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINA WU ZORUB OAB - MT11433/B (ADVOGADO)

POLIANA PERIN BURATO OAB - MT24663/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1002981-52.2018.8.11.0040. AUTOR: 

JOANA DARC LINA DA SILVA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos etc. Trata-se de Ação de Concessão de benefício 

previdenciário c/c pedido de tutela de urgência ajuizada por contra o INSS 

– INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, qualificados nos autos, 

objetivando, em sede de tutela de urgência, a concessão, implantação e 

pagamento do benefício previdenciário de auxílio-doença. Relata a parte 

autora que diante das doenças que lhe acometem, encontra-se 

impossibilitada de exercer atividades profissionais, o que contraria a 

decisão do requerido, o qual cessou o beneficio administrativamente. 

Afirma, ainda, que diante do seu atual estado clínico, tem direito a receber 

o benefício de aposentadoria por invalidez. É o relatório. Decido. Defiro a 

gratuidade judiciária. Como visto, pretende a parte autora, via tutela de 

urgência, a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez, 

suscitando, assim, que o benefício de auxílio-doença lhe seja concedido 

nesta fase de cognição sumária, e que ao final da presente ação a 

aposentadoria por invalidez lhe seja concedida de forma definitiva. O 

artigo 300 do Novo Código de Processo Civil dispõe acerca da tutela de 

urgência, in verbis: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. É sabido que, para o 

deferimento da tutela de urgência pretendida pelo demandante, é mister 

que o Juiz se convença da probabilidade do direito, além de se fazer 

necessária a presença do fundado receio de dano irreparável ou de difícil 

reparação. No caso em exame, verifico que os requisitos ensejadores da 

tutela pretendida encontram-se presentes, devendo os mesmos ser 

expostos a seguir. Para a concessão do benefício previdenciário, quer 

auxílio-doença, cumpre analisar a presença dos requisitos legais, quais 

sejam: I) Qualidade de segurado. II) Cumprimento do período de carência. 

III) Incapacidade para o trabalho (temporária, para auxílio-doença). Quanto 

aos dois primeiros requisitos, é possível divisá-los pelo documento 

constante nos Nums. 13534435 e 13720765, em que comprova 

recebimento do beneficio até 30/05/18. Quanto ao cumprimento do terceiro 

requisito, a parte autora, ao menos nesta fase de cognição sumária, 

aparenta ter perdido a capacidade de desenvolver as suas atividades 

laborais, eis que carreou aos autos prova inequívoca de suas 

enfermidades, juntado laudo médico e exame que leva este Juízo a 

concluir pela verossimilhança de suas alegações, sendo certo que só 

será possível se verificar se há de fato a suposta incapacidade para o 

trabalho e em que grau após a realização de perícia médica pelo expert a 

ser determinada por este Juízo. Por fim, destaco que a mera possibilidade 

de irreversibilidade do provimento, puramente econômica, não é óbice à 

antecipação da tutela em matéria previdenciária ou assistencial sempre 

que a efetiva proteção dos direitos à vida, à saúde, à previdência ou à 

assistência social não puder ser realizada sem a providência 

antecipatória. Restando preenchidos os requisitos legais, em cognição 

sumária, impera-se o deferimento do pedido de tutela de urgência 

formulado pela parte requerente. Do exposto, DEFIRO A TUTELA DE 

URGÊNCIA pretendida, nos termos do art. 300 do NCPC, determinando que 

o INSS restabeleça o pagamento a parte requerente do benefício 

previdenciário de auxílio-doença, devendo tal medida ser cumprida no 

prazo máximo de 30 (trinta) dias. Expeça-se ofício à Agência e Equipe de 

Atendimento de Demandas Judiciais – EADJ, devendo constar a espécie 

de benefício, DIB (data de início do benefício), os dados pessoais do 

beneficiário (nome completo, RG, CPF e endereço), nome da mãe, assim 

como o nome do advogado e número de sua OAB, tudo acompanhado de 

cópia desta decisão, com urgência, para fins de cumprimento desta 

decisão, consignando que o pagamento deverá ser efetuado por 09 

meses, contados a partir da presente decisão, nos termos do art. 60, §9º, 

da Lei n. 8213/91, com a redação dada pela Lei n. 13.457/2017. Em 

observância as especificidades da causa, e de modo a adequar o rito 

processual às necessidades do conflito, nos termos do art. 334, § 4º, inc. 

II, do NCPC, deixo de designar audiência de conciliação. Cite-se a parte 

Requerida para, querendo, contestar a ação, no prazo legal, sob as 

advertências pertinentes, nos ditames do art. 335 e seguintes do Código 

de Processo Civil. Intime-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004421-20.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA HELENA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

IMPULSIONO OS PRESENTES AUTOS PARA CERTIFICAR QUE O RECURSO 

DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA PARTE REQUERIDA É TEMPESTIVO, 

SENDO ASSIM, PASSO A PROVIDENCIAR A INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA, PARA OFERECER SUAS CONTRARRAZÕES NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001652-39.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE APARECIDO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS COLDEBELLA OAB - MT21969/O (ADVOGADO)

JORGE YASSUDA OAB - MT0008875A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Conforme determinado na parte final da r. sentença, impulsiono os 

presentes autos para intimar a parte autora para se manifestar nos autos, 

no prazo de 15 dias, requerendo o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002159-63.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JURANDIR SANTOS DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO)

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT0012758A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Impulsiono estes autos para proceder a intimação do(s) advogado(s) da 

parte autora, para que, querendo, apresente impugnação a contestação 

apresentada pela(s) parte(s) requerida(s).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002187-31.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JUNIOR QUEIROZ DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Impulsiono estes autos para proceder a intimação do(s) advogado(s) da 

parte autora, para que, querendo, apresente impugnação a contestação 

apresentada pela(s) parte(s) requerida(s).

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 53289 Nr: 3565-54.2009.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NERIO CATAPAN, NILVA CATAPAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLON ZANELLA - 

OAB:8317/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o retorno dos autos do Egrégio Tribunal Regional Federal e/ou 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, impulsiono os presentes 

autos para intimar a parte autora para requerer o que entender de direito, 

no prazo de 15 dias, e, não havendo manifestação no prazo legal, o 

presente feito será arquivado com as baixas e cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 129593 Nr: 5121-81.2015.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CATARINA INÊS PIVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DA PIEVE - 

OAB:11.284-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o retorno dos autos do Egrégio Tribunal Regional Federal e/ou 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, impulsiono os presentes 

autos para intimar a parte autora para requerer o que entender de direito, 

no prazo de 15 dias, e, não havendo manifestação no prazo legal, o 

presente feito será arquivado com as baixas e cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 122302 Nr: 790-56.2015.811.0040

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLOMIR BEDIN, COOPERATIVA LIDER EM 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - COOPER LIDER, ADEVANIR PEREIRA DA 

SILVA, AMANDA MARQUES PINTADO, CARLOS RODRIGUES DOS 

SANTOS - ESPOLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO ZAROUR 

CÉSAR - OAB:PROMOTOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMILÇON ALMEIDA 

GILARDE - OAB:MT-7440, DARLA MARTINS VARGAS - OAB:5300/B, 

DYOGO COSTA MARQUES - OAB:11084/MT, FERNANDO APARECIDO 

DE SOUZA - OAB:13298/MT, JULIANO TRAMONTINA - OAB:4728-B, 

NILSON JACOB FERREIRA - OAB:9845

 Impulsiono os presentes autos para intimar as partes requeridas do 

LAUDO PERICIAL retro, via DJE, devendo se manifestarem no prazo legal.

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002306-26.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUCICLEIA APARECIDA PUPIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO MARTINS SORNA OAB - MT0019693A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARAMURU ALIMENTOS S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERTO BORGES ARANTES OAB - GO27540 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1002306-26.2017.8.11.0040 REQUERENTE: LUCICLEIA APARECIDA PUPIN 

REQUERIDO: CARAMURU ALIMENTOS S/A. O cabimento dos embargos 

declaratórios está disciplinado no artigo 48 da Lei dos Juizados Especiais, 

que assim dispõe: Art. 48. Caberão embargos de declaração contra 

sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. 

(Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015). De acordo com o artigo 1.022 

do Código de Processo Civil, o cabimento dos embargos declaratórios se 

dá para “I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir 

omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de 

ofício ou a requerimento III - corrigir erro material”. Destinam-se os 

embargos declaratórios, destarte, ao aperfeiçoamento da decisão judicial, 

permitindo que o próprio prolator a retifique nas hipóteses acima referidas, 

as quais dizem com defeitos do ato impugnado propriamente dito. É dizer, 

a existência de obscuridade, contradição, omissão ou dúvida é 

pressuposto inarredável para a alteração do julgado, pois os embargos de 

declaração, ao lado da existência de erros materiais, são exceções à 

regra de imutabilidade do julgado após a sua publicação, não se admitindo 

interpretação extensiva na hipótese. Bem por isso, oportuna a 

conceituação dos defeitos em questão, a partir das lições de Ricardo 

Cunha Chimenti (Teoria e Prática dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais 

e Federais, 13ª ed. – São Paulo: Saraiva, 2012, p. 269-270): Verifica-se a 

obscuridade quando a decisão recorrida não elucida de forma clara 

determinado ponto da controvérsia, impossibilitando seu perfeito 

entendimento pela parte. Há contradição se o julgado apresenta teses 

inconciliáveis entre si, ou seja, incoerência entre as proposições 

apresentadas ou entre a fundamentação e a parte dispositiva. Omisso é o 

julgado que não aprecia questão pertinente ao litígio e que deveria ser 

apreciada. (...) Há dúvida quando o julgado não demonstra de forma clara 

qual a convicção do julgador quanto aos fatos apurados ou mesmo em 

relação ao direito aplicado. Pois bem, a parte embargante não demonstrou 

a existência de qualquer dos defeitos na decisão embargada. O que 

pretende é a mera rediscussão de questões já decididas, a fim de que 

prepondere a aplicação da legislação consoante seus interesses 

específicos. Cuida-se, porém, de intento incompatível com a via dos 

embargos de declaração, como reiteradamente vem decidindo o Superior 

Tribunal de Justiça: ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE 

DIVERGÊNCIA. PRESENÇA DOS VÍCIOS DO ART.535 DO CPC. NÃO 

OCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. 

IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO PARA 

ABERTURA DA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. INVIABILIDADE. 

EMBARGOS REJEITADOS. 1. É anômalo o uso de embargos declaratórios 

com a finalidade de provocar rejulgamento da causa com vistas a alinhar o 

novo pronunciamento aos interesses da parte embargante. 2. "Os 

embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou 

contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à 

rediscussão da matéria já julgada no recurso" (EDcl no AgRg no Ag 

1.158.011/RS, Quarta Turma, Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 

1º/8/12). 3. Os embargos declaratórios não são meio hábil para suprir 

eventual falta de prequestionamento com vistas à interposição de recurso 

extraordinário. Precedentes STJ. 4. Embargos de declaração rejeitados. 

(EDcl no AgRg nos EREsp 1195374/RJ, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES 

LIMA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/03/2014, DJe 19/03/2014) Ante o 

exposto, CONHEÇO dos embargos e lhes NEGO PROVIMENTO. 

Restabeleça-se a contagem do prazo recursal. Submeto à apreciação do 

Juiz Presidente do Juizado Especial Cível. Sorriso/MT, 12 de junho de 

2018. Janaína L. Franz Tartari, Juíza Leiga. Atendidos os requisitos legais, 

HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), 

para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 

9.099/95. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 12 de junho de 

2018. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000396-61.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CELSO MACIEISKI (EXEQUENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HELIANA FIDELES DE DEUS (EXECUTADO)

LUCAS ANDRE DE DEUS VITORIO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

1000396-61.2017.8.11.0040. EXEQUENTE: JOSE CELSO MACIEISKI 

EXECUTADO: HELIANA FIDELES DE DEUS, LUCAS ANDRE DE DEUS 

VITORIO Intime-se a parte exequente para se manifestar acerca da 

missiva devolvida no ID 12303711. Após, renove-se a conclusão. 

SORRISO, 25 DE JUNHO de 2018. JACOB SAUER, Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001872-71.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DECIO JOAO POZZOBON (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Hermes da Silva OAB - MT0014884A (ADVOGADO)

RODRIGO DA MOTTA JARDIM OAB - MT0008440A (ADVOGADO)

FERNANDO PARMA TIMIDATI OAB - MT0016027A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KARINE EVANGELISTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

1001872-71.2016.8.11.0040. EXEQUENTE: DECIO JOAO POZZOBON 

EXECUTADO: KARINE EVANGELISTA Proceda-se a citação da parte 

executada conforme determinado no ID 4143220, observando-se o 

endereço indicado no ID 10795296. Expeça-se o necessário. SORRISO, 25 

de junho de 2018. JACOB SAUER, Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002528-28.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO ELETRICA VOLVER LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ OAB - MT17201/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL BANDERA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

1002528-28.2016.8.11.0040. REQUERENTE: AUTO ELETRICA VOLVER 

LTDA - ME REQUERIDO: RAFAEL BANDERA Preliminarmente à análise do 

peticionado no ID 4856369, solicite-se a devolução da missiva expedida no 

ID 4627665. Com o retorno, renove-se a conclusão. SORRISO, 25 de junho 

de 2018. JACOB SAUER, Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002165-07.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAPEM EMBALAGEM LTDA - EPP (REQUERIDO)

MADARRO COMERCIAL DE COSMETICOS LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

1002165-07.2017.8.11.0040. REQUERENTE: LUCAS DOS SANTOS 

REQUERIDO: MAPEM EMBALAGEM LTDA - EPP, MADARRO COMERCIAL 

DE COSMETICOS LTDA - ME Vistos etc. Ante o peticionado no id. 

13556766, cancelo a audiência de conciliação aprazada no id. 13205139, 

devendo os autos permanecer conclusos para prolação de sentença. 

Intimem-se. Às providências.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005305-49.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERSON ATILIO BERGAMIN & CIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE MANOEL AMADOR ZOGAIBE OAB - SP0341631A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALCEU ZEFERINO CHENET (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

1005305-49.2017.8.11.0040. REQUERENTE: ROBERSON ATILIO 

BERGAMIN & CIA LTDA - EPP REQUERIDO: ALCEU ZEFERINO CHENET 

Cumpra-se integralmente a sentença proferida no id. 11973217. SORRISO, 

27 de junho de 2018. JACOB SAUER, Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010509-91.2013.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA REGINA ALENCAR LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANUZA SAGAIS OAB - MT0013113A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

REINALDO FERREIRA PINHEIRO - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO BIGOLIN OAB - MT13.328-A (ADVOGADO)

CLEBER JUNIOR STIEGEMEIER OAB - MT0012198A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

8010509-91.2013.8.11.0040. REQUERENTE: MARCIA REGINA ALENCAR 

LEITE REQUERIDO: REINALDO FERREIRA PINHEIRO - ME Não havendo 

concordância da exequente (id. 12096033), cumpra-se os demais termos 

constantes no id. 11386162. SORRISO, 27 de junho de 2018. JACOB 

SAUER, Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001827-67.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GEILSON SANTOS SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

1001827-67.2016.8.11.0040. REQUERENTE: GEILSON SANTOS SANTANA 

REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, Em atenção 

ao certificado no id. 12230678, providencie-se o agendamento da 

audiência de conciliação via Sistema PJE, e, após, cite-se e intime-se a 

parte reclamada, com as advertências legais, e intime-se a parte 

reclamante. SORRISO, 28 de junho de 2018. JACOB SAUER, Juiz(a) de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011214-21.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADONIAS OLIVEIRA DO NASCIMENTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANUZA SAGAIS OAB - MT0013113A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IRMA APARECIDA MASSOLI DA CUNHA OLIVEIRA (EXECUTADO)

FRANCISCO SALES DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

8011214-21.2015.8.11.0040. EXEQUENTE: ADONIAS OLIVEIRA DO 

NASCIMENTO EXECUTADO: IRMA APARECIDA MASSOLI DA CUNHA 

OLIVEIRA, FRANCISCO SALES DE OLIVEIRA Em atenção ao certificado no 

id. 12230811, providencie-se o agendamento da audiência de conciliação 

via Sistema PJE, e, após, cite-se e intime-se a parte reclamada, com as 

advertências legais, e intime-se a parte reclamante. SORRISO, 28 de junho 

de 2018. JACOB SAUER. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010183-63.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALMIR RIBEIRO DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

8010183-63.2015.8.11.0040. EXEQUENTE: KASA FORT MATERIAIS P/ 

CONSTRUCAO LTDA - EPP EXECUTADO: VALMIR RIBEIRO DE OLIVEIRA 

Em atenção ao certificado no id. 12230901, providencie-se o agendamento 

da audiência de conciliação via Sistema PJE, e, após, cite-se e intime-se a 

parte reclamada, com as advertências legais, e intime-se a parte 

reclamante. SORRISO, 28 de junho de 2018. JACOB SAUER, Juiz(a) de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 8010525-11.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO TRAMONTINA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO TRAMONTINA OAB - MT0004728A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VOLMAR VARGAS DA SILVA (REQUERIDO)

CLAUDIA DIAS DE ALMEIDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

8010525-11.2014.8.11.0040. REQUERENTE: JULIANO TRAMONTINA 

REQUERIDO: CLAUDIA DIAS DE ALMEIDA, VOLMAR VARGAS DA SILVA 

Em atenção ao certificado no id. 12231004, providencie-se o agendamento 

da audiência de conciliação via Sistema PJE, e, após, cite-se e intime-se a 

parte reclamada, com as advertências legais, e intime-se a parte 

reclamante. SORRISO, 28 de junho de 2018. JACOB SAUER, Juiz(a) de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001721-71.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI BATISTA RAIMUNDO KORBES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

TANIA MARCIA DAMBROSIO (REQUERIDO)

PAULO ROBERTO BOURSCHEID (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KLEBER GIOVELLI OAB - MT17788/O (ADVOGADO)

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO REQUERENTE: MARLI 

BATISTA RAIMUNDO KORBES REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, 

PAULO ROBERTO BOURSCHEID, TANIA MARCIA DAMBROSIO Acolho a 

justificativa de impossibilidade de comparecimento à audiência de 

conciliação apresentada pelas partes reclamadas no Id. 13599972, razão 

pela qual redesigno a audiência de instrução e julgamento para o dia 31 de 

julho de 2018 às 14h30min. Intimem-se as partes com as advertências 

legais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004620-42.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI MAUL GALLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO GONCALVES BERGAMASCO FERRARI OAB - SP0328819A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT0012113A (ADVOGADO)

 

PROCESSO Nº 1004620-42.2017.8.11.0040 IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Certifico que em cumprimento ao § 42 

da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 da CNGC/MT, 5.16, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte Reclamante da para se 

manifestar sobre o Depósito Judicial, no ID nº 13903748, no prazo de 05 

dias, requerendo o que entender de direito. Sorriso/MT, 02 de julho de 

2018. Elite Capitanio, Gestora Judicial.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001496-51.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELEI RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANGELO DAL BO OAB - MT20240/O (ADVOGADO)

ALAN EDEN LUVISA DA ROCHA OAB - MT0019731A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIVERSO ONLINE S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROSELY CRISTINA MARQUES CRUZ OAB - MT0020347S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

1001496-51.2017.8.11.0040 REQUERENTE: ROSELEI RODRIGUES DOS 

SANTOS REQUERIDO: UNIVERSO ONLINE S/A I - Nos termos do art. 463 

da CNGC, a concessão da assistência judiciária gratuita está condicionada 

à apresentação da declaração a que alude o art. 3º, §2º, da Lei Estadual 

n.º 7.603/01 (declaração da (s) parte (s), sob as penas da lei, no sentido 

de que não podem prover as custas do processo sem privar-se do 

necessário à sua subsistência). II - Assim sendo, intime-se a recorrente 

para que providencie o atendimento do requisito acima indicado ou o 

recolhimento das custas de preparo do recurso, no prazo de 10 (dez) 

dias, sob pena de deserção. III – Igualmente, optando a parte pela 

concessão da assistência judiciária gratuita, verificado indícios de 

situação financeira incompatível com as carências alegadas, deverá 

apresentar, no mesmo prazo estipulado acima, cópia de declaração de 

imposto de renda, ou outro documento hábil capaz de comprovar a real 

situação econômica da parte. IV – Decorrido o prazo acima, com ou sem 

manifestação, retornem os autos conclusos. Sorriso/MT, 18 de maio de 

2018. Jacob Sauer Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002066-71.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO SUOTNISKI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADERSON ROSSET OAB - MT0015129A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEANDRO PEREIRA DE MOURA OAB - MT0010788A (ADVOGADO)

KAMILA MICHIKO TEISCHMANN OAB - MT0016962A-O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1002066-71.2016.8.11.0040. REQUERENTE: DIEGO SUOTNISKI 

REQUERIDO: UNIC SORRISO LTDA I - Retifiquem-se o registro e a 

autuação, passando a constar o feito como cumprimento de sentença. II - 
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Após, intime-se a parte executada, na forma do art. 513, §2º, do NCPC, 

para cumprimento da sentença, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de, não o fazendo, incidir multa de 10% (dez por cento) sobre o montante 

da condenação, nos termos do art. 523, § 1º, do NCPC. III - Fica a parte 

executada advertida de que, transcorrido o prazo assinalado sem o 

pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, impugnação. IV - Não havendo cumprimento voluntário, 

deverá a parte exequente apresentar atualização do débito com a 

incidência da multa acima referida, em 05 (cinco) dias, prazo este 

subsequente ao assinalado no item “II”, independente de nova intimação, 

sob pena de extinção. Com o cálculo, retornem os autos conclusos para 

análise dos demais pedidos formulados pela parte exequente. V - Ainda 

para a hipótese de ausência de cumprimento voluntário, e desde que 

expressamente assim requerido, fica desde logo deferida a expedição de 

certidão em favor da parte credora, na forma do art. 517, §2º, do NCPC, 

para fins de protesto. Nesse caso, o valor considerado será aquele 

calculado na forma do item anterior, devendo ser providenciada a certidão 

preliminarmente à conclusão. SORRISO, 20 de junho de 2018. JACOB 

SAUER, Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001475-12.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELOI TERESINHA DAL MAGRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDERLY RUDGE GNOATO OAB - MT0017786S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE SORRISO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1001475-12.2016.8.11.0040. REQUERENTE: ELOI TERESINHA DAL MAGRO 

REQUERIDO: AGUAS DE SORRISO S.A. I - Preliminarmente retifiquem-se o 

registro e a autuação, passando a constar o feito como cumprimento de 

sentença. II - Após, intime-se a parte executada, na forma do art. 513, §2º, 

do NCPC, para cumprimento da sentença, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de, não o fazendo, incidir multa de 10% (dez por cento) sobre o 

montante da condenação, nos termos do art. 523, § 1º, do NCPC. III - Fica 

a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo assinalado sem 

o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, impugnação. IV - Não havendo cumprimento voluntário, 

deverá a parte exequente apresentar atualização do débito com a 

incidência da multa acima referida, em 05 (cinco) dias, prazo este 

subsequente ao assinalado no item “II”, independente de nova intimação, 

sob pena de extinção. Com o cálculo, retornem os autos conclusos para 

análise dos demais pedidos formulados pela parte exequente. V - Ainda 

para a hipótese de ausência de cumprimento voluntário, e desde que 

expressamente assim requerido, fica desde logo deferida a expedição de 

certidão em favor da parte credora, na forma do art. 517, §2º, do NCPC, 

para fins de protesto. Nesse caso, o valor considerado será aquele 

calculado na forma do item anterior, devendo ser providenciada a certidão 

preliminarmente à conclusão. SORRISO, 21 de junho de 2018. JACOB 

SAUER, Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003000-29.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLARO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NATANAEL DO VALE (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1003000-29.2016.8.11.0040. REQUERENTE: NATANAEL DO VALE 

REQUERIDO: CLARO S.A. I - Retifiquem-se o registro e a autuação, 

passando a constar o feito como cumprimento de sentença. II - Após, 

intime-se a parte executada, na forma do art. 513, §2º, do NCPC, para 

cumprimento da sentença, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de, não 

o fazendo, incidir multa de 10% (dez por cento) sobre o montante da 

condenação, nos termos do art. 523, § 1º, do NCPC. III - Fica a parte 

executada advertida de que, transcorrido o prazo assinalado sem o 

pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, impugnação. IV - Não havendo cumprimento voluntário, 

deverá a parte exequente apresentar atualização do débito com a 

incidência da multa acima referida, em 05 (cinco) dias, prazo este 

subsequente ao assinalado no item “II”, independente de nova intimação, 

sob pena de extinção. Com o cálculo, retornem os autos conclusos para 

análise dos demais pedidos formulados pela parte exequente. V - Ainda 

para a hipótese de ausência de cumprimento voluntário, e desde que 

expressamente assim requerido, fica desde logo deferida a expedição de 

certidão em favor da parte credora, na forma do art. 517, §2º, do NCPC, 

para fins de protesto. Nesse caso, o valor considerado será aquele 

calculado na forma do item anterior, devendo ser providenciada a certidão 

preliminarmente à conclusão. SORRISO, 21 de junho de 2018. JACOB 

SAUER, Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000334-21.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO LOURENCO DE PAULA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARIZA DANIELLI SIMONETTI AGUIAR OAB - MT0015532A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1000334-21.2017.8.11.0040. REQUERENTE: DIEGO LOURENCO DE PAULA 

REQUERIDO: OI S.A I - Retifiquem-se o registro e a autuação, passando a 

constar o feito como cumprimento de sentença. II - Após, intime-se a parte 

executada, na forma do art. 513, §2º, do NCPC, para cumprimento da 

sentença, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de, não o fazendo, 

incidir multa de 10% (dez por cento) sobre o montante da condenação, 

nos termos do art. 523, § 1º, do NCPC. III - Fica a parte executada 

advertida de que, transcorrido o prazo assinalado sem o pagamento 

voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, impugnação. IV - Não havendo cumprimento voluntário, 

deverá a parte exequente apresentar atualização do débito com a 

incidência da multa acima referida, em 05 (cinco) dias, prazo este 

subsequente ao assinalado no item “II”, independente de nova intimação, 

sob pena de extinção. Com o cálculo, retornem os autos conclusos para 

análise dos demais pedidos formulados pela parte exequente. V - Ainda 

para a hipótese de ausência de cumprimento voluntário, e desde que 

expressamente assim requerido, fica desde logo deferida a expedição de 

certidão em favor da parte credora, na forma do art. 517, §2º, do NCPC, 

para fins de protesto. Nesse caso, o valor considerado será aquele 

calculado na forma do item anterior, devendo ser providenciada a certidão 

preliminarmente à conclusão. SORRISO, 21 de junho de 2018. JACOB 

SAUER, Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002582-91.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SALETE ESTELA UGOLINI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ACE SEGURADORA S.A. (REQUERIDO)

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

EDUARDO GALDAO DE ALBUQUERQUE OAB - SP0138646A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 
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1002582-91.2016.8.11.0040. REQUERENTE: SALETE ESTELA UGOLINI 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A, ACE SEGURADORA S.A. Vistos etc. Ante o depósito judicial do valor 

da condenação, dou por cumprida a obrigação a cargo da parte 

executada. Posto isso, JULGO EXTINTO o feito, com fundamento no art. 

924, II, do NCPC. Sem custas e honorários. Com o trânsito em julgado, 

proceda-se com o necessário para levantamento dos valores, na forma 

pugnada pelo autor na petição retro. Após, arquive-se. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000068-97.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MATEUS RIBEIRO DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1000068-97.2018.8.11.0040. REQUERENTE: MATEUS RIBEIRO DE SOUSA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos etc. Atento à dispensa da 

anuência da parte reclamada (Lei nº 9.099/95, art. 51, §1º), HOMOLOGO o 

pedido de DESISTÊNCIA da ação formulado pela parte autora, 

EXTINGUINDO o feito, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Isento de custas e 

honorários (Lei n. 9.099/95, art. 55). Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Arquive-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000067-15.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELI PEREIRA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVADI RODRIGO CHIAPETTI OAB - MT15331/O (ADVOGADO)

PAULO CESAR BARBIERI OAB - MT0017739A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SHEILA DA SILVA FILMAGENS E EVENTOS EIRELI - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1000067-15.2018.8.11.0040. REQUERENTE: FRANCIELI PEREIRA LIMA 

REQUERIDO: SHEILA DA SILVA FILMAGENS E EVENTOS EIRELI - ME 

Vistos etc. A parte reclamante, injustificadamente, não compareceu à 

audiência de conciliação, razão pela qual, com fundamento no art. 51, I, da 

Lei nº 9.099/95, JULGO EXTINTO este processo, SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO. Custas pela parte reclamante (Lei n.º 9.099/95, art. 51, §2º, e 

Enunciado 28 do FONAJE). Publique-se. Registre-se. Intime-se o polo ativo, 

já com o cálculo das custas a pagar. Com o trânsito em julgado, cumprido 

o art. 467 da CNGC, em caso de inadimplemento das custas processuais, 

arquive-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000294-05.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO SERGIO SOUSA LIMA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DOGMAR P. DA SILVA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1000294-05.2018.8.11.0040. REQUERENTE: ANTONIO SERGIO SOUSA 

LIMA JUNIOR REQUERIDO: DOGMAR P. DA SILVA - ME Vistos etc. 

Trata-se de reclamação em que, entre um ato e outro, a parte reclamante 

informou que realizou acordo com a parte reclamada, requerendo a 

extinção do feito (Num. 12064397). Vieram-me os autos conclusos. É o 

relatório. Decido. Considerando que a parte reclamante realizou acordo 

com a parte reclamada sobre o objeto da inicial, verifico não mais haver 

interesse processual no prosseguimento da demanda, razão pela qual, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, com fundamento no que dispõe o artigo 

485 inciso VI do NCPC. Sem custas e honorários, nos termos dos arts. 54 

e 55, da Lei n. 9.099/95. Após o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas necessárias, independentemente de prévia intimação das partes 

(CNGC, art. 914). Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010765-29.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA ALZIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE SORRISO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

8010765-29.2016.8.11.0040. REQUERENTE: TEREZINHA ALZIRA DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: AGUAS DE SORRISO S.A. Vistos etc. Trata-se de 

reclamação em que a reclamante controverte a fatura de fornecimento de 

água relativa ao mês de setembro/2015 (com vencimento em 

outubro/2015), sob a arguição que destoou do seu consumo mensal. A 

requerida, por sua vez, pugna, preliminarmente, pela declaração da 

incompetência do juizado pela necessidade de produção de prova pericial, 

defendendo a regularidade do débito. É o sucinto relatório, até mesmo 

porque dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. Decido. 

Inicialmente, REJEITO A PRELIMINAR de incompetência do Juizado 

Especial, agitada pela reclamada, eis que a solução da lide não depende 

de produção de prova pericial, eis que não houve alegação ou mesmo 

constatação de defeito no hidrômetro, notadamente porque nos meses 

subsequentes ao controvertido neste feito o consumo da autora retornou 

a normalidade. Pois bem, em se tratando de relação de consumo, 

constatada a hipossuficiência da reclamante, notadamente in casu onde 

fundamenta o seu pedido na assertiva de cobrança indevida, cabível a 

inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, VIII, do CDC, 

incumbindo à reclamada demonstrar o contrário, qual seja, a regularidade 

da cobrança. Aliás, é justo que assim seja, pois, na condição de grande 

empresa, certamente dispõe – ou deveria dispor - de condições para 

demonstrar o fundamento das cobranças por si realizadas. Nesta toada, 

da análise do conjunto probatório constante nos autos, verifica-se que a 

reclamada não se desincumbiu de seu ônus, visto que a arguição de que 

houve acúmulo de consumo pelo faturamento médio mensal (sem leitura 

efetiva) não se sustenta com a prova produzida, especialmente o relatório 

constante em Num. 1961158 – p. 6, produzido e trazido aos autos pela 

própria reclamada, no qual é possível se extrair, sem sombra de dúvidas, 

que a partir de 05/2015 não houve faturamento pela média mensal, mas, 

sim, leitura efetiva do consumo. Ademais, a vistoria realizada pela 

reclamada, cujo laudo está acostado em Num. 1961158 – p. 8, corrobora 

as alegações da reclamante, no sentido de que residem no imóvel apenas 

03 pessoas, não tendo sido constatada, in loco, nenhuma situação que 

justificasse o aumento abrupto e excessivo do faturamento mensal de 

água da autora (obras, jardim, área externa, etc.). Todas essas 

considerações impõem a procedência dos pedidos iniciais, com duas 

ressalvas: a primeira que o mês de referência da fatura controvertida é 

setembro/2015 (outubro é o vencimento – Num. 1009580 – p. 2); e a 

segunda que o valor do faturamento no mês em referência foi de R$ 85,00 

e não R$ 161,50, pois este valor se refere ao faturamento de água e 

esgoto. Posto isso, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para determinar a 

readequação da fatura de água da autora, relativa ao mês de referência 

outubro/2015, para constar o valor do consumo médio mensal, qual seja: 

R$ 45,00 (quarenta e cinco reais). Sem custas e honorários, nos termos 

do artigo 55, da Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado, arquive-se, 

mediante as cautelas de estilo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005873-65.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO PAIS DA COSTA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVADI RODRIGO CHIAPETTI OAB - MT15331/O (ADVOGADO)

DANIELE PAIS DA COSTA SILVA OAB - 023.715.269-08 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:
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PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VIVIAN ROSSI MARQUES DA COSTA OAB - MT11813/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1005873-65.2017.8.11.0040. REQUERENTE: LEONARDO PAIS DA COSTA 

SILVA REPRESENTANTE: DANIELE PAIS DA COSTA SILVA REQUERIDO: 

PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS LTDA Vistos etc. Relatório 

dispensado, nos termos do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Verifica-se que 

o reclamante LEONARDO PAIS DA COSTA SILVA é parte ilegítima para 

figurar no polo ativo desta ação, porquanto se trata de incapaz, o que faz 

incidir a vedação expressa contida no art. 8º, caput, da Lei nº 9.099/95, 

que assim dispõe: Art. 8º Não poderão ser partes, no processo instituído 

por esta Lei, o incapaz, o preso, as pessoas jurídicas de direito público, as 

empresas públicas da União, a massa falida e o insolvente civil. Portanto, 

ausente legitimidade, deve o processo ser extinto sem julgamento de 

mérito, nos termos do art. 51, IV, da Lei nº 9.099/95. Nesse sentido é o 

entendimento do E. Tribunal de Justiça deste Estado: RECURSO 

INOMINADO - INCAPAZ REPRESENTADO POR GENITORA - 

INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS - VEDAÇÃO 

PREVISTA NO 8º DA LEI 9.099/95 - RECONHECIMENTO DE OFÍCIO - 

PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. (RI 642/2011, DR. 

DIRCEU DOS SANTOS, 1ª TURMA RECURSAL, Julgado em 18/05/2011, 

Publicado no DJE 04/06/2011). PROCESSUAL CIVIL E JUIZADOS 

ESPECIAIS - INCAPAZ - INTERESSE - INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA - 

RECONHECIMENTO DE OFÍCIO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - 

SENTENÇA REFORMADA - PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DO 

MÉRITO. Se ao menos um dos vários recorrentes ainda não atingiu a 

maioridade, sua incapacidade, ainda que relativa, lhes afasta todos da 

competência dos Juizados Especiais. (RI 3967/2009, DRA. SERLY 

MARCONDES ALVES, 1ª TURMA RECURSAL, Julgado em 02/09/2009, 

Publicado no DJE 06/10/2009) Isso posto, JULGO EXTINTO O PROCESSO 

SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, fulcro nos artigos 51, IV, da Lei nº 

9.099/95. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Com o trânsito em julgado, 

arquive-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004510-43.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BEATRIZ DA SILVA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1004510-43.2017.8.11.0040. REQUERENTE: BEATRIZ DA SILVA PEREIRA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos etc. I - Em tempo, tendo em 

vista o depósito acostado no id. 13871557, bem como a manifestação da 

parte reclamante constante no id. 13797158, dou por cumprida a 

obrigação a cargo da parte reclamada. II - Expeça-se alvará para 

levantamento da quantia depositada em juízo, observando-se os dados 

bancários apresentados no id. 13797158. III - Julgo extinto o feito, com 

fundamento no art. 924, II, do NCPC. IV - Isento de custas e honorários. V - 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. VI - Com o trânsito em julgado, 

arquive-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003245-06.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SYMONNE DEMKOSKI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREI RAISER OAB - MT16481/O (ADVOGADO)

ANDRE LUIS STEIN FORTES OAB - MT0016367A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIA SOUZA DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

 

Processo nº. 1003245-06.2017.811.0040 IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Certifico e dou fé nos termos da 

legislação vigente, impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado 

Exeqüente para no prazo de 05(cinco) dias se manifestar sobre a 

Proposta de acordo aportada nos autos no ID nº 13887556, bem como 

sobre os rumos da execução. Sorriso, 03 de julho de 2018. Elite Capitanio, 

Gestora Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000054-50.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VALQUIRIA FERRARIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ZENILDA PAIDA OAB - MT0017404A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1000054-50.2017.8.11.0040. REQUERENTE: VALQUIRIA FERRARIN 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos etc. A parte reclamante, 

injustificadamente, não compareceu à audiência de conciliação, razão pela 

qual, com fundamento no art. 51, I, da Lei nº 9.099/95, JULGO EXTINTO 

este processo, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Custas pela parte 

reclamante (Lei n.º 9.099/95, art. 51, §2º, e Enunciado 28 do FONAJE). 

Publique-se. Registre-se. Intime-se o polo ativo, já com o cálculo das 

custas a pagar. Com o trânsito em julgado, cumprido o art. 467 da CNGC, 

em caso de inadimplemento das custas processuais, arquive-se. Às 

providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000222-18.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MADALENA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1000222-18.2018.8.11.0040. REQUERENTE: MARIA MADALENA DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Em que pese o pedido de desistência 

de Num. 13649836, certo é que foi protocolado catorze dias após a 

realização da audiência de conciliação. Posto isso, verifica-se que a parte 

reclamante, injustificadamente, não compareceu à audiência de 

conciliação, razão pela qual, com fundamento no art. 51, I, da Lei nº 

9.099/95, JULGO EXTINTO este processo, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 

Custas pela parte reclamante (Lei n.º 9.099/95, art. 51, §2º, e Enunciado 

28 do FONAJE), cuja cobrança ficará suspensa, na forma do art. 98, §3º, 

do NCPC, porquanto defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita, 

considerando que atendidas as exigências estabelecidas no art. 463 da 

CNGC e nada havendo a indicar que a parte reclamante não faça jus ao 

benefício. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Com o trânsito em julgado, 

arquive-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004846-47.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELLI YUKI COVRE DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL WURZIUS OAB - MT0014006A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AÉREAS S.A. (REQUERIDO)

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE OAB - MT7413/O (ADVOGADO)

MARCIO VINICIUS COSTA PEREIRA OAB - RJ0084367A (ADVOGADO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1004846-47.2017.8.11.0040. REQUERENTE: DANIELLI YUKI COVRE DE 

ALMEIDA REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS, GOL LINHAS AÉREAS 

S.A. Vistos etc. A parte reclamante, injustificadamente, não compareceu à 

audiência de conciliação, razão pela qual, com fundamento no art. 51, I, da 

Lei nº 9.099/95, JULGO EXTINTO este processo, SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO. Custas pela parte reclamante (Lei n.º 9.099/95, art. 51, §2º, e 

Enunciado 28 do FONAJE), cuja cobrança ficará suspensa, na forma do 

art. 98, §3º, do NCPC, porquanto defiro os benefícios da assistência 

judiciária gratuita, considerando que atendidas as exigências 

estabelecidas no art. 463 da CNGC e nada havendo a indicar que a parte 

reclamante não faça jus ao benefício. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Com o trânsito em julgado, arquive-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000290-65.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RIBAMAR SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1000290-65.2018.8.11.0040. REQUERENTE: JOSE RIBAMAR SILVA 

REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I Vistos etc. Indefiro o pedido de redesignação 

de Num. 13649768, visto que extemporâneo. Sendo assim, constata-se 

que a parte reclamante, injustificadamente, não compareceu à audiência 

de conciliação, razão pela qual, com fundamento no art. 51, I, da Lei nº 

9.099/95, JULGO EXTINTO este processo, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 

Custas pela parte reclamante (Lei n.º 9.099/95, art. 51, §2º, e Enunciado 

28 do FONAJE), cuja cobrança ficará suspensa, na forma do art. 98, §3º, 

do NCPC, porquanto defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita, 

considerando que atendidas as exigências estabelecidas no art. 463 da 

CNGC e nada havendo a indicar que a parte reclamante não faça jus ao 

benefício. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Com o trânsito em julgado, 

arquive-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000666-51.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1000666-51.2018.8.11.0040. REQUERENTE: MARIA JOSE FERREIRA DA 

SILVA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos etc. A parte 

reclamante, injustificadamente, não compareceu à audiência de 

conciliação, razão pela qual, com fundamento no art. 51, I, da Lei nº 

9.099/95, JULGO EXTINTO este processo, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 

Custas pela parte reclamante (Lei n.º 9.099/95, art. 51, §2º, e Enunciado 

28 do FONAJE), cuja cobrança ficará suspensa, na forma do art. 98, §3º, 

do NCPC, porquanto defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita, 

considerando que atendidas as exigências estabelecidas no art. 463 da 

CNGC e nada havendo a indicar que a parte reclamante não faça jus ao 

benefício. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Com o trânsito em julgado, 

arquive-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000442-16.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BIANCA KOVALSKI DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE OAB - MT7413/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1000442-16.2018.8.11.0040. REQUERENTE: BIANCA KOVALSKI DOS 

SANTOS REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos etc. A parte 

reclamante alterou seu endereço sem comunicar ao juízo (ID 12834618), 

de modo que sua intimação para a audiência de conciliação deve ser tida 

por eficaz (Lei n. 9.099, art. 19, § 2º). Sendo assim, a parte reclamante, 

injustificadamente, não compareceu à audiência de conciliação, razão pela 

qual, com fundamento no art. 51, I, da Lei nº 9.099/95, JULGO EXTINTO 

este processo, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Custas pela parte 

reclamante (Lei n.º 9.099/95, art. 51, §2º, e Enunciado 28 do FONAJE), 

cuja cobrança ficará suspensa, na forma do art. 98, §3º, do NCPC, 

porquanto defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita, 

considerando que atendidas as exigências estabelecidas no art. 463 da 

CNGC e nada havendo a indicar que a parte reclamante não faça jus ao 

benefício. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Com o trânsito em julgado, 

arquive-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000374-66.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MAURA ROSA DE NOVAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT0017657A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1000374-66.2018.8.11.0040. REQUERENTE: MAURA ROSA DE NOVAIS 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos etc. A parte reclamante, 

injustificadamente, não compareceu à audiência de conciliação, razão pela 

qual, com fundamento no art. 51, I, da Lei nº 9.099/95, JULGO EXTINTO 

este processo, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Custas pela parte 

reclamante (Lei n.º 9.099/95, art. 51, §2º, e Enunciado 28 do FONAJE), 

cuja cobrança ficará suspensa, na forma do art. 98, §3º, do NCPC, 

porquanto defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita, 

considerando que atendidas as exigências estabelecidas no art. 463 da 

CNGC e nada havendo a indicar que a parte reclamante não faça jus ao 

benefício. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Com o trânsito em julgado, 

arquive-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000282-88.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO ROGER RIBEIRO DA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO ROGER RIBEIRO DA ROCHA OAB - MS22662 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

REPUBLICA COMUNICACOES LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1000282-88.2018.8.11.0040. REQUERENTE: LEANDRO ROGER RIBEIRO 

DA ROCHA REQUERIDO: REPUBLICA COMUNICACOES LTDA - EPP Vistos 

etc. A parte reclamante, injustificadamente, não compareceu à audiência 

de conciliação, razão pela qual, com fundamento no art. 51, I, da Lei nº 

9.099/95, JULGO EXTINTO este processo, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 

Custas pela parte reclamante (Lei n.º 9.099/95, art. 51, §2º, e Enunciado 

28 do FONAJE), cuja cobrança ficará suspensa, na forma do art. 98, §3º, 

do NCPC, porquanto defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita, 

considerando que atendidas as exigências estabelecidas no art. 463 da 

CNGC e nada havendo a indicar que a parte reclamante não faça jus ao 

benefício. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Com o trânsito em julgado, 

arquive-se. Às providências.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000366-89.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA MEIRA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT0017657A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1000366-89.2018.8.11.0040. REQUERENTE: FABIANA MEIRA PEREIRA 

REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I Vistos etc. A parte reclamante, 

injustificadamente, não compareceu à audiência de conciliação, razão pela 

qual, com fundamento no art. 51, I, da Lei nº 9.099/95, JULGO EXTINTO 

este processo, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Custas pela parte 

reclamante (Lei n.º 9.099/95, art. 51, §2º, e Enunciado 28 do FONAJE), 

cuja cobrança ficará suspensa, na forma do art. 98, §3º, do NCPC, 

porquanto defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita, 

considerando que atendidas as exigências estabelecidas no art. 463 da 

CNGC e nada havendo a indicar que a parte reclamante não faça jus ao 

benefício. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Com o trânsito em julgado, 

arquive-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004574-53.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA FAGUNDES DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1004574-53.2017.8.11.0040. REQUERENTE: FABIANA FAGUNDES DA 

CRUZ REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos etc. A parte 

reclamante, injustificadamente, não compareceu à audiência de 

conciliação, razão pela qual, com fundamento no art. 51, I, da Lei nº 

9.099/95, JULGO EXTINTO este processo, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 

Custas pela parte reclamante (Lei n.º 9.099/95, art. 51, §2º, e Enunciado 

28 do FONAJE), cuja cobrança ficará suspensa, na forma do art. 98, §3º, 

do NCPC, porquanto defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita, 

considerando que atendidas as exigências estabelecidas no art. 463 da 

CNGC e nada havendo a indicar que a parte reclamante não faça jus ao 

benefício. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Com o trânsito em julgado, 

arquive-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004577-08.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LEIDY ANE NOYA SANTIAGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1004577-08.2017.8.11.0040. REQUERENTE: LEIDY ANE NOYA SANTIAGO 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos etc. A parte reclamante, 

injustificadamente, não compareceu à audiência de conciliação, razão pela 

qual, com fundamento no art. 51, I, da Lei nº 9.099/95, JULGO EXTINTO 

este processo, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Custas pela parte 

reclamante (Lei n.º 9.099/95, art. 51, §2º, e Enunciado 28 do FONAJE), 

cuja cobrança ficará suspensa, na forma do art. 98, §3º, do NCPC, 

porquanto defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita, 

considerando que atendidas as exigências estabelecidas no art. 463 da 

CNGC e nada havendo a indicar que a parte reclamante não faça jus ao 

benefício. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Com o trânsito em julgado, 

arquive-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000556-52.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR SANTANA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL OAB - MT0020131A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1000556-52.2018.8.11.0040. REQUERENTE: VALDIR SANTANA RIBEIRO 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. A parte reclamante, injustificadamente, 

não compareceu à audiência de conciliação, razão pela qual, com 

fundamento no art. 51, I, da Lei nº 9.099/95, JULGO EXTINTO este 

processo, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Custas pela parte reclamante 

(Lei n.º 9.099/95, art. 51, §2º, e Enunciado 28 do FONAJE), cuja cobrança 

ficará suspensa, na forma do art. 98, §3º, do NCPC, porquanto defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, considerando que atendidas 

as exigências estabelecidas no art. 463 da CNGC e nada havendo a 

indicar que a parte reclamante não faça jus ao benefício. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Com o trânsito em julgado, arquive-se. Às 

providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001912-82.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON ARAUJO PINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1001912-82.2018.8.11.0040. REQUERENTE: ANDERSON ARAUJO PINHO 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. A parte reclamante, injustificadamente, 

não compareceu à audiência de conciliação, razão pela qual, com 

fundamento no art. 51, I, da Lei nº 9.099/95, JULGO EXTINTO este 

processo, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Custas pela parte reclamante 

(Lei n.º 9.099/95, art. 51, §2º, e Enunciado 28 do FONAJE), cuja cobrança 

ficará suspensa, na forma do art. 98, §3º, do NCPC, porquanto defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, considerando que atendidas 

as exigências estabelecidas no art. 463 da CNGC e nada havendo a 

indicar que a parte reclamante não faça jus ao benefício. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Com o trânsito em julgado, arquive-se. Às 

providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006554-35.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MERIDIANA SANTANA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1006554-35.2017.8.11.0040. Trata-se de ação proposta por MERIDIANA 

SANTANA DE OLIVEIRA em face de BANCO BRADESCO S.A., em que 

pretende: a) a declaração de inexistência de débito; c) a condenação da 

reclamada a pagar indenização por danos morais. Alega a parte 

reclamante, em síntese, que constatou a existência de registro negativo 

perante cadastro de restrição ao crédito, proveniente de inscrição 

providenciada pela parte reclamada. Aduz, porém, que não contratou 

serviços apto a justificar a inscrição. Postulou pela declaração de 

inexistência da dívida, bem como pela reparação dos danos morais 

suportados. A empresa reclamada apresentou contestação. Em síntese, 

sustenta a inexistência de conduta ilícita, reforçando a existência de 

contratação por parte do reclamante de um empréstimo e seu 

inadimplemento, hipótese que autoriza a inclusão do seu nome em órgão 

de proteção ao crédito. Nesses termos, pugna pela improcedência dos 

pedidos contidos na reclamação. Audiência de conciliação realizada e 

restou infrutífera. A lide comporta julgamento antecipado, pois não há a 

necessidade de produção de outras provas (art. 355, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil) É o relatório. Quanto à aplicação do Código de 

Defesa do Consumidor. É de rigor reconhecer a incidência do CDC ao 

presente caso, notadamente dos diversos efeitos dele decorrentes. De 

fato, levando-se em conta o conceito de consumidor estampado no art. 2º 

do CDC, bem como o conceito de fornecedor insculpido no art. 3º do 

mesmo diploma legal, conclui-se que a reclamada está sujeita às 

delimitações e implicações decorrentes das relações de consumo, posto 

que ofertou no mercado serviços, este na condição de destinatário final, 

razão pela qual está caracterizada a relação de consumo para todos os 

fins legais. Aliás, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula n. 297 que 

dispõe: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições 

financeiras”. Como consequência disso, o citado código assegura que 

toda indenização derivada de relação de consumo se sujeita, em regra, ao 

regime da responsabilidade objetiva. Tal assertiva é colhida dos artigos 6º, 

VI e 14. Quanto a inversão do ônus da prova. Desde logo cabe asseverar 

que, verifica-se, além da verossimilhança das alegações, a evidente 

hipossuficiência do reclamante/consumidor em relação à reclamada, 

situação de onde emerge a necessidade da inversão postulada a fim de 

que seja garantida a salutar isonomia processual na presente demanda. 

Nesses termos, é de rigor a inversão do ônus da prova, nos termos do 

artigo 6º, inciso VIII, da Lei n. 8.078/90, a fim de que a reclamada produza 

todas as provas necessárias ao esclarecimento da demanda, sob as 

penas da lei. Pois bem, a reclamada não logrou êxito em comprovar que 

tomou as medidas necessárias para oferecer serviços de qualidade e 

seguros. Por certo que o art. 14, §3º, do CDC, permite a parte reclamada a 

isenção de responsabilidade, quando comprovar que (a) tendo prestado o 

serviço, o defeito inexiste, ou (b) a culpa exclusiva do consumidor ou de 

terceiro, o que não restou demonstrado na hipótese. No que diz com o 

mérito, não se pode perder de vista o disposto no art. 14 do CDC, o qual 

estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços: “Art. 

14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência 

de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. § 1º. O serviço é 

defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode 

esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre 

as quais: I - o modo de seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que 

razoavelmente dele se esperam; III - a época em que foi fornecido. § 2º. O 

serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas. § 

3º. O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando 

provar: I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa 

exclusiva do consumidor ou de terceiro.” Acresça-se que houve no caso 

em crivo a inversão do ônus da prova, diante do que cabe à parte 

reclamada comprovar a licitude do registro impugnado pela parte 

reclamante, conforme orientação jurisprudencial: “CIVIL - AÇÃO DE 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRESA DE TELEFONIA - 

COBRANÇA E INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO 

IRREGULARES - DIREITO À DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES 

INDEVIDAMENTE COBRADOS - NECESSIDADE DE PROVA DO 

PAGAMENTO - OFENSA MORAL CONFIGURADA - DEVER DE PAGAR. 1. A 

responsabilidade da empresa de telefonia pela cobrança irregular seguida 

de inscrição do nome do usuário em cadastro restritivo de crédito 

enquadra-se, por certo, no microssistema consumerista, o que autoriza, 

se configurados os pressupostos previstos do art. 6º, inc. VIII, da Lei nº 

8.078/90, a inversão do ônus da prova. 2. Invertido o onus probandi em 

favor do hipossuficiente e constatada a inexistência de provas da 

regularidade do registro constante da fatura telefônica, deve-se tomá-lo 

por indevido. 3. A repetição do indébito pressupõe a prova da cobrança 

indevida e do pagamento correlato. 4. Na fixação do valor dos danos 

morais deve o julgador, na falta de critérios objetivos, estabelecer o 

quantum indenizatório com prudência, de modo que sejam atendidas as 

peculiaridades e a repercussão econômica da reparação, devendo esta 

guardar proporcionalidade com o grau de culpa e o gravame sofrido.” 

(Apelação Cível nº 2011.008712-3, 3ª Câmara de Direito Público do TJSC, 

Rel. Luiz Cézar Medeiros. Publ. 11.05.2011). Nessa toada, tenho que a 

reclamada não logrou êxito em se desincumbir do ônus probatório. Não 

fora apresentada prova da contratação do contrato que gerou a 

negativação, de forma a infirmar a alegação do reclamante, no sentido de 

que fora vítima de uma fraude. Mesmo que se admita a prática de ilicitude 

por terceiro estranho à reclamada, está-se diante da álea de risco da 

atividade por ela desenvolvida, autorizando-se sua responsabilização 

objetiva, conforme precedente: “DIREITO DO CONSUMIDOR E 

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. INSCRIÇÃO NO SPC. CONTRATO NÃO 

CELEBRADO PELO APELADO. FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA 

APONTADA POR PERÍCIA GRAFOSCÓPICA. RISCO DO NEGÓCIO. DEVER 

DE CUIDADO DA EMPRESA. DANO MORAL IN RE IPSA. REDUÇÃO DA 

INDENIZAÇÃO. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. Inscrição no nome do 

consumidor no SPC e na SERASA, em razão de débito oriundo de 

prestação de serviços de telefonia não contratados. Laudo grafoscópico 

elaborado por perito juramentado demonstra a falsidade de assinatura 

aposta em contrato para habilitação de linha telefônica móvel junto à 

empresa Apelante. Comprovada a fraude realizada por terceiro que 

contratou serviços em nome do Apelado, deve a pessoa jurídica ser 

responsabilizada pelos prejuízos causados, em decorrência da deficiente 

verificação da autenticidade das informações prestadas, bem como em 

razão da sua atividade, já que este é o risco do negócio. Provados o 

acontecimento danoso e a responsabilidade da concessionária no referido 

evento, o dano moral fica evidenciado sem a necessidade de qualquer 

outra prova, bastando à demonstração do nexo de causalidade entre o 

dano e a conduta do ofensor para que surja o dever de indenizar. 

Inscrição apta a provocar aflição superior ao mero aborrecimento. Dano in 

re ipsa. Precedentes do STJ. Valor da indenização deve proporcionar à 

vítima satisfação na justa medida do abalo sofrido, produzindo no agente 

do ilícito impacto suficiente para dissuadi-lo de igual procedimento, 

forçando-o a adotar cautela maior em situações como a descrita nestes 

autos. Redução do valor arbitrado no 1º Grau de 20 salários mínimos, 

correspondentes, quando do arbitramento, ao montante de R$ 14.480,00 

(catorze mil quatrocentos e oitenta reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais).” (Apelação nº 0002035-17.2005.8.17.1130 (347467-1), 2ª Câmara 

Cível do TJPE, Rel. Cândido José da Fonte Saraiva de Moraes. j. 

11.02.2015, Publ. 23.02.2015). Não obstante a caracterização do ato ilícito, 

é fato que o reclamante, ao tempo da inscrição impugnada, registrava em 

seu desfavor inscrições negativas anteriores, consoante documentação 

que acompanha a inicial. Mesmo alegando que a outra divida esta em 

discussão judicial, não foi juntado qualquer prova. A ocorrência impede a 

caracterização do dano moral, conforme entendimento consolidado na 

Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça: “Da anotação irregular em 

cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, 

quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao 

cancelamento.” Em hipótese fática idêntica àquela ora enfrentada, a Turma 

Recursal assim aplicou o entendimento sumulado: “RECURSO INOMINADO 

- RELAÇÃO DE CONSUMO - INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO - 

ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO - PARCELAMENTO DO 

DÉBITO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - INSURGÊNCIA DA PARTE 

AUTORA - INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DÉBITO E DE 

INADIMPLEMENTO - FRAUDE NA CONTRATAÇÃO - INVERSÃO DO ÔNUS 

DA PROVA - INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO - RISCO DA 

ATIVIDADE - EXISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO PREEXISTENTE - INCIDÊNCIA DA 

SÚMULA 385, DO STJ - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - REFORMA 

DA SENTENÇA - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E 

DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES PAGOS - RECURSO CONHECIDO 

E PARCIALMENTE PROVIDO. A inscrição indevida do nome do autor nos 

órgãos de proteção ao crédito, é causa que enseja o recebimento de 
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indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral in re ipsa 

e, portanto, dispensa a comprovação da extensão dos danos 

experimentados. Havendo alegação de inexistência de relação jurídica 

pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que 

requereu a negativação do nome do consumidor provar que houve a 

contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento, 

o que não restou comprovado. Todavia, quanto ao pedido de indenização 

por danos morais, comprovado que a parte autora possuía ao tempo desta 

inscrição, outra preexistente, não há que se falar em condenação ao 

pagamento de indenização por danos morais, com base na Súmula 385, do 

STJ, mormente pela não comprovação de que esteja sendo discutida em 

juízo. Reforma da sentença para julgar parcialmente procedente a ação.” 

(Recurso Cível Inominado nº 78/2013, Turma Recursal Única dos Juizados 

Especiais Cíveis e Criminais/MT, Rel. Lucia Peruffo. j. 15.10.2013, unânime, 

DJe 23.10.2013). Pelo exposto, apresento o projeto de sentença, no 

sentido de JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos 

na inicia, para tão-somente DECLARAR a inexistência do débito 

impugnado, devendo a parte reclamada cancelar o registro junto ao órgão 

de proteção ao crédito. Sem condenação ao pagamento de custas ou 

honorários advocatícios, nos termos do art. 54, caput, c/c art. 55, caput, 

ambos da Lei n. 9.099/95. Remeto à apreciação do MM. Juiz Togado, para 

homologação ou substituição do presente projeto de sentença na forma do 

disposto no art. 40, da Lei n. 9.099/95. JONATHAN A. GÓES FILGUEIRA 

Juiz Leigo Vistos etc. HOMOLOGO O PROJETO DE SENTENÇA do(a) 

juiz(a) leigo(a), na forma do art. 40, da lei 9.099/95, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006549-13.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GARDEANIA NASCIMENTO SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Trata-se de ação proposta por 

GARDEANIA NASCIMENTO SANTOS em face de BANCO BRADESCO S.A., 

em que pretende: a) a declaração de inexistência de débito; c) a 

condenação da reclamada a pagar indenização por danos morais. Alega a 

parte reclamante, em síntese, que constatou a existência de registro 

negativo perante cadastro de restrição ao crédito, proveniente de 

inscrição providenciada pela parte reclamada. Aduz, porém, que não 

contratou serviços apto a justificar a inscrição. Postulou pela declaração 

de inexistência da dívida, bem como pela reparação dos danos morais 

suportados. A empresa reclamada apresentou contestação. Em síntese, 

sustenta a inexistência de conduta ilícita, reforçando a existência de 

contratação por parte do reclamante de um empréstimo e seu 

inadimplemento, hipótese que autoriza a inclusão do seu nome em órgão 

de proteção ao crédito. Nesses termos, pugna pela improcedência dos 

pedidos contidos na reclamação. Audiência de conciliação realizada e 

restou infrutífera. A lide comporta julgamento antecipado, pois não há a 

necessidade de produção de outras provas (art. 355, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil) É o relatório. Quanto à aplicação do Código de 

Defesa do Consumidor. É de rigor reconhecer a incidência do CDC ao 

presente caso, notadamente dos diversos efeitos dele decorrentes. De 

fato, levando-se em conta o conceito de consumidor estampado no art. 2º 

do CDC, bem como o conceito de fornecedor insculpido no art. 3º do 

mesmo diploma legal, conclui-se que a reclamada está sujeita às 

delimitações e implicações decorrentes das relações de consumo, posto 

que ofertou no mercado serviços, este na condição de destinatário final, 

razão pela qual está caracterizada a relação de consumo para todos os 

fins legais. Aliás, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula n. 297 que 

dispõe: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições 

financeiras”. Como consequência disso, o citado código assegura que 

toda indenização derivada de relação de consumo se sujeita, em regra, ao 

regime da responsabilidade objetiva. Tal assertiva é colhida dos artigos 6º, 

VI e 14. Quanto a inversão do ônus da prova. Desde logo cabe asseverar 

que, verifica-se, além da verossimilhança das alegações, a evidente 

hipossuficiência do reclamante/consumidor em relação à reclamada, 

situação de onde emerge a necessidade da inversão postulada a fim de 

que seja garantida a salutar isonomia processual na presente demanda. 

Nesses termos, é de rigor a inversão do ônus da prova, nos termos do 

artigo 6º, inciso VIII, da Lei n. 8.078/90, a fim de que a reclamada produza 

todas as provas necessárias ao esclarecimento da demanda, sob as 

penas da lei. Pois bem, a reclamada não logrou êxito em comprovar que 

tomou as medidas necessárias para oferecer serviços de qualidade e 

seguros. Por certo que o art. 14, §3º, do CDC, permite a parte reclamada a 

isenção de responsabilidade, quando comprovar que (a) tendo prestado o 

serviço, o defeito inexiste, ou (b) a culpa exclusiva do consumidor ou de 

terceiro, o que não restou demonstrado na hipótese. No que diz com o 

mérito, não se pode perder de vista o disposto no art. 14 do CDC, o qual 

estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços: “Art. 

14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência 

de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. § 1º. O serviço é 

defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode 

esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre 

as quais: I - o modo de seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que 

razoavelmente dele se esperam; III - a época em que foi fornecido. § 2º. O 

serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas. § 

3º. O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando 

provar: I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa 

exclusiva do consumidor ou de terceiro.” Acresça-se que houve no caso 

em crivo a inversão do ônus da prova, diante do que cabe à parte 

reclamada comprovar a licitude do registro impugnado pela parte 

reclamante, conforme orientação jurisprudencial: “CIVIL - AÇÃO DE 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRESA DE TELEFONIA - 

COBRANÇA E INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO 

IRREGULARES - DIREITO À DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES 

INDEVIDAMENTE COBRADOS - NECESSIDADE DE PROVA DO 

PAGAMENTO - OFENSA MORAL CONFIGURADA - DEVER DE PAGAR. 1. A 

responsabilidade da empresa de telefonia pela cobrança irregular seguida 

de inscrição do nome do usuário em cadastro restritivo de crédito 

enquadra-se, por certo, no microssistema consumerista, o que autoriza, 

se configurados os pressupostos previstos do art. 6º, inc. VIII, da Lei nº 

8.078/90, a inversão do ônus da prova. 2. Invertido o onus probandi em 

favor do hipossuficiente e constatada a inexistência de provas da 

regularidade do registro constante da fatura telefônica, deve-se tomá-lo 

por indevido. 3. A repetição do indébito pressupõe a prova da cobrança 

indevida e do pagamento correlato. 4. Na fixação do valor dos danos 

morais deve o julgador, na falta de critérios objetivos, estabelecer o 

quantum indenizatório com prudência, de modo que sejam atendidas as 

peculiaridades e a repercussão econômica da reparação, devendo esta 

guardar proporcionalidade com o grau de culpa e o gravame sofrido.” 

(Apelação Cível nº 2011.008712-3, 3ª Câmara de Direito Público do TJSC, 

Rel. Luiz Cézar Medeiros. Publ. 11.05.2011). Nessa toada, tenho que a 

reclamada não logrou êxito em se desincumbir do ônus probatório. Não 

fora apresentada prova da contratação do contrato que gerou a 

negativação, de forma a infirmar a alegação do reclamante, no sentido de 

que fora vítima de uma fraude. Mesmo que se admita a prática de ilicitude 

por terceiro estranho à reclamada, está-se diante da álea de risco da 

atividade por ela desenvolvida, autorizando-se sua responsabilização 

objetiva, conforme precedente: “DIREITO DO CONSUMIDOR E 

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. INSCRIÇÃO NO SPC. CONTRATO NÃO 

CELEBRADO PELO APELADO. FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA 

APONTADA POR PERÍCIA GRAFOSCÓPICA. RISCO DO NEGÓCIO. DEVER 

DE CUIDADO DA EMPRESA. DANO MORAL IN RE IPSA. REDUÇÃO DA 

INDENIZAÇÃO. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. Inscrição no nome do 

consumidor no SPC e na SERASA, em razão de débito oriundo de 

prestação de serviços de telefonia não contratados. Laudo grafoscópico 

elaborado por perito juramentado demonstra a falsidade de assinatura 

aposta em contrato para habilitação de linha telefônica móvel junto à 

empresa Apelante. Comprovada a fraude realizada por terceiro que 

contratou serviços em nome do Apelado, deve a pessoa jurídica ser 

responsabilizada pelos prejuízos causados, em decorrência da deficiente 

verificação da autenticidade das informações prestadas, bem como em 

razão da sua atividade, já que este é o risco do negócio. Provados o 

acontecimento danoso e a responsabilidade da concessionária no referido 
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evento, o dano moral fica evidenciado sem a necessidade de qualquer 

outra prova, bastando à demonstração do nexo de causalidade entre o 

dano e a conduta do ofensor para que surja o dever de indenizar. 

Inscrição apta a provocar aflição superior ao mero aborrecimento. Dano in 

re ipsa. Precedentes do STJ. Valor da indenização deve proporcionar à 

vítima satisfação na justa medida do abalo sofrido, produzindo no agente 

do ilícito impacto suficiente para dissuadi-lo de igual procedimento, 

forçando-o a adotar cautela maior em situações como a descrita nestes 

autos. Redução do valor arbitrado no 1º Grau de 20 salários mínimos, 

correspondentes, quando do arbitramento, ao montante de R$ 14.480,00 

(catorze mil quatrocentos e oitenta reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais).” (Apelação nº 0002035-17.2005.8.17.1130 (347467-1), 2ª Câmara 

Cível do TJPE, Rel. Cândido José da Fonte Saraiva de Moraes. j. 

11.02.2015, Publ. 23.02.2015). Não obstante a caracterização do ato ilícito, 

é fato que o reclamante, ao tempo da inscrição impugnada, registrava em 

seu desfavor inscrições negativas anteriores, consoante documentação 

que acompanha a inicial. Mesmo alegando que a outra divida esta em 

discussão judicial, não foi juntado qualquer prova. A ocorrência impede a 

caracterização do dano moral, conforme entendimento consolidado na 

Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça: “Da anotação irregular em 

cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, 

quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao 

cancelamento.” Em hipótese fática idêntica àquela ora enfrentada, a Turma 

Recursal assim aplicou o entendimento sumulado: “RECURSO INOMINADO 

- RELAÇÃO DE CONSUMO - INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO - 

ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO - PARCELAMENTO DO 

DÉBITO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - INSURGÊNCIA DA PARTE 

AUTORA - INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DÉBITO E DE 

INADIMPLEMENTO - FRAUDE NA CONTRATAÇÃO - INVERSÃO DO ÔNUS 

DA PROVA - INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO - RISCO DA 

ATIVIDADE - EXISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO PREEXISTENTE - INCIDÊNCIA DA 

SÚMULA 385, DO STJ - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - REFORMA 

DA SENTENÇA - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E 

DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES PAGOS - RECURSO CONHECIDO 

E PARCIALMENTE PROVIDO. A inscrição indevida do nome do autor nos 

órgãos de proteção ao crédito, é causa que enseja o recebimento de 

indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral in re ipsa 

e, portanto, dispensa a comprovação da extensão dos danos 

experimentados. Havendo alegação de inexistência de relação jurídica 

pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que 

requereu a negativação do nome do consumidor provar que houve a 

contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento, 

o que não restou comprovado. Todavia, quanto ao pedido de indenização 

por danos morais, comprovado que a parte autora possuía ao tempo desta 

inscrição, outra preexistente, não há que se falar em condenação ao 

pagamento de indenização por danos morais, com base na Súmula 385, do 

STJ, mormente pela não comprovação de que esteja sendo discutida em 

juízo. Reforma da sentença para julgar parcialmente procedente a ação.” 

(Recurso Cível Inominado nº 78/2013, Turma Recursal Única dos Juizados 

Especiais Cíveis e Criminais/MT, Rel. Lucia Peruffo. j. 15.10.2013, unânime, 

DJe 23.10.2013). Pelo exposto, apresento o projeto de sentença, no 

sentido de JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos 

na inicia, para tão-somente DECLARAR a inexistência do débito 

impugnado, devendo a parte reclamada cancelar o registro junto ao órgão 

de proteção ao crédito. Sem condenação ao pagamento de custas ou 

honorários advocatícios, nos termos do art. 54, caput, c/c art. 55, caput, 

ambos da Lei n. 9.099/95. Remeto à apreciação do MM. Juiz Togado, para 

homologação ou substituição do presente projeto de sentença na forma do 

disposto no art. 40, da Lei n. 9.099/95. JONATHAN A. GÓES FILGUEIRA 

Juiz Leigo Vistos etc. HOMOLOGO O PROJETO DE SENTENÇA do(a) 

juiz(a) leigo(a), na forma do art. 40, da lei 9.099/95, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004570-16.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR FRANCISCO XAVIER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1004570-16.2017.8.11.0040. REQUERENTE: JAIR FRANCISCO XAVIER 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos etc. A parte reclamante, 

injustificadamente, não compareceu à audiência de conciliação, razão pela 

qual, com fundamento no art. 51, I, da Lei nº 9.099/95, JULGO EXTINTO 

este processo, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Custas pela parte 

reclamante (Lei n.º 9.099/95, art. 51, §2º, e Enunciado 28 do FONAJE). 

Publique-se. Registre-se. Intime-se o polo ativo, já com o cálculo das 

custas a pagar. Com o trânsito em julgado, cumprido o art. 467 da CNGC, 

em caso de inadimplemento das custas processuais, arquive-se. Às 

providências.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000022-11.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO ROGER RIBEIRO DA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO ROGER RIBEIRO DA ROCHA OAB - MS22662 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

C. G. DE MORAES - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1000022-11.2018.8.11.0040. REQUERENTE: LEANDRO ROGER RIBEIRO 

DA ROCHA REQUERIDO: C. G. DE MORAES - ME Vistos etc. A parte 

reclamante, injustificadamente, não compareceu à audiência de 

conciliação, razão pela qual, com fundamento no art. 51, I, da Lei nº 

9.099/95, JULGO EXTINTO este processo, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 

Custas pela parte reclamante (Lei n.º 9.099/95, art. 51, §2º, e Enunciado 

28 do FONAJE). Publique-se. Registre-se. Intime-se o polo ativo, já com o 

cálculo das custas a pagar. Com o trânsito em julgado, cumprido o art. 467 

da CNGC, em caso de inadimplemento das custas processuais, 

arquive-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000021-26.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO ROGER RIBEIRO DA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO ROGER RIBEIRO DA ROCHA OAB - MS22662 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TROPICAL COMUNICACAO LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Mauro da Silva Andrieski OAB - MT0010925A-B (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1000021-26.2018.8.11.0040. REQUERENTE: LEANDRO ROGER RIBEIRO 

DA ROCHA REQUERIDO: TROPICAL COMUNICACAO LTDA - ME Vistos etc. 

A parte reclamante, injustificadamente, não compareceu à audiência de 

conciliação, razão pela qual, com fundamento no art. 51, I, da Lei nº 

9.099/95, JULGO EXTINTO este processo, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 

Custas pela parte reclamante (Lei n.º 9.099/95, art. 51, §2º, e Enunciado 

28 do FONAJE). Publique-se. Registre-se. Intime-se o polo ativo, já com o 

cálculo das custas a pagar. Com o trânsito em julgado, cumprido o art. 467 

da CNGC, em caso de inadimplemento das custas processuais, 

arquive-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002870-68.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE GUSTAVO POZZO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELLIPE MAKARI MANFRIM OAB - SP343731 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Processo: 1002870-68.2018.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a 
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fim de intimar a parte reclamante de que foi designado o 24 DE OUTUBRO 

DE 2018 ÀS 18H00MIN para realização da audiência de conciliação, 

ficando ciente a parte interessada que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito. Sorriso/MT, 03 de julho de 2018. Kelly Cimi Analista 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010842-72.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELIEL NICACIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA RODRIGUES OAB - MT0017745A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

PROCESSO N. 8010842-72.2015.8.11.0040 (O) Considerando a decisão 

prolatada nos autos dos Recursos Especiais nº 1.525.174/RS e nº 

1.525.134/RS, pelo Relator Ministro Luis Felipe Salomão, em trâmite no 

Superior Tribunal de Justiça, bem como considerando que também se 

discute no presente feito a falha na prestação de serviços de telefonia e 

internet, verifico que é o caso de se determinar a SUSPENSÃO deste feito 

até julgamento definitivo daquele Tribunal, conforme determinado pelo 

ministro Relator e orientação do E. Tribunal de Justiça deste Estado (Ofício 

Circular nº 005/2016/NURER/WC). Assim sendo, permaneçam os autos na 

Secretaria até o julgamento dos recursos. Após, colha-se manifestação 

das partes e retornem conclusos. Sorriso/MT, 26 de setembro de 2016. 

JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003205-87.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDER ZERWES HANEL (REQUERENTE)

LAURA VANESSA ECKERT HANEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELLIPE MAKARI MANFRIM OAB - SP343731 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Processo: 1003205-87.2018.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar a parte reclamante de que foi designado o 14 DE 

NOVEMBRO DE 2018 ÀS 08H40MIN para realização da audiência de 

conciliação, ficando ciente a parte interessada que o não comparecimento 

implicará na extinção do feito. Sorriso/MT, 03 de julho de 2018. Kelly Cimi 

Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005138-32.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS AMORIM FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO ALEIXO JUNIOR OAB - MT0016527A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1005138-32.2017.8.11.0040. REQUERENTE: LUCAS AMORIM FERREIRA 

REQUERIDO: CLARO S/A Vistos, etc. Relatório dispensado, nos termos do 

previsto no art. 38, caput, da Lei nº 9.099/95. A procuração juntada aos 

autos está apócrifa, de modo que foi o autor instado a sanar a 

irregularidade (ID12995187), quedando-se inerte (13772829). Assim, 

tenho que o autor não procedeu à regularização necessária ao 

prosseguimento da ação, razão pela qual opino por JULGAR EXTINTO este 

processo, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO de mérito, nos termos do artigo 

485, III e IV do NCPC. Sorriso/MT, 21 de junho de 2018. Janaína L. Franz 

Tartari, Juíza Leiga Atendidos os requisitos legais, HOMOLOGO o projeto 

de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), para que produza seus 

efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se, facultado desarquivamento posterior, a pedido das 

partes. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Sorriso/MT, 02 de julho de 

2018. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002269-33.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDGAR STROPPA LAMAS (EXEQUENTE)

TICIANE JOYCE GAMEZ LAMAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS STROPPA LAMAS OAB - MS20898 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO)

 

Processo: 1002269-33.2016.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar o advogado da parte exequente para no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar-se acerca do comprovante pagamento juntado no ID. 

13132413. Sorriso/MT, 03 de Julho de 2018 Cristiane V. Kuhn Técnica 

Judiciária

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1004244-56.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MECANICA DIESEL PARANA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ OAB - MT17201/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRALCAR TRANSPORTES E COMERCIO LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO PROCESSO N. 

1004244-56.2017.8.11.0040 (J) Tendo em vista que o PJE designou 

automaticamente audiência de conciliação para o período contemplado 

pelo art. 220 do NCPC, redesigno o ato para o dia 22 de janeiro de 2018 às 

18h10min. Cite-se a parte reclamada e intime-se a reclamante, com as 

advertências legais. Sorriso/MT, 11 de setembro de 2017. JACOB SAUER, 

Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002862-28.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA CALMINATTI - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELE DE MELO BAISE BARTH OAB - MT11277/B-B (ADVOGADO)

AMANDA MARTINS DE CASTRO BERNARDES OAB - MG136656 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SICALL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO JORGE LIMA OAB - SP85028 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1002862-28.2017.8.11.0040. REQUERENTE: ANA PAULA CALMINATTI - 

EPP REQUERIDO: SICALL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA - EPP I - 

Retifique-se o registro do feito, para que passe a constar como 

cumprimento de sentença. II - Intime-se a parte devedora, na forma do art. 

513, §2º, do NCPC, para pagamento do valor indicado no demonstrativo 

discriminado e atualizado do crédito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de, não o fazendo, incidir multa de 10% (dez por cento) sobre o 

montante da condenação (NCPC, art. 523, § 1º) III – O prazo para 

impugnação correrá do decurso do prazo assinalado no item anterior, sem 

o pagamento voluntário, independentemente de penhora ou nova intimação 

(NCPC, art. 525, caput). IV - Não havendo cumprimento voluntário, fica 

desde logo intimada a parte credora para atualização do débito, com a 

incidência da multa acima referida, retornando os autos na sequência para 
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análise dos demais pedidos formulados. V – Ainda para a hipótese de 

ausência de cumprimento voluntário, e desde que expressamente assim 

requerido, fica desde logo deferida a expedição de certidão em favor da 

parte credora, na forma do art. 517, §2º, do NCPC, para fins de protesto. 

Nesse caso, o valor considerado será aquele calculado na forma do item 

anterior, devendo ser providenciada a certidão preliminarmente à 

conclusão. SORRISO, 27 de junho de 2018. JACOB SAUER, Juiz(a) de 

Direito.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010324-82.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MESCAP MECANICA E ESCAPAMENTO E ACESSORIOS LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS STEIN FORTES OAB - MT0016367A (ADVOGADO)

ANDREI RAISER OAB - MT16481/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

 

Processo: 8010324-82.2015.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar o advogado da parte Exequente para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, apresentar o cálculo atualizado da dívida, a fim de que seja expedida 

a certidão requerida. Sorriso/MT, 03 de julho de 2018. Kelly Cimi Analista 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006217-46.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NILTON TOSHIO HARA & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUEL PETRI SOLETTI OAB - MT0012327A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

 

DECISÃO Processo: 1006217-46.2017.8.11.0040. REQUERENTE: NILTON 

TOSHIO HARA & CIA LTDA - ME REQUERIDO: OI S/A I - Designo para 

audiência de instrução e julgamento o dia 31 de julho de 2018, às 15h. II - 

Intimem-se as partes para comparecimento à audiência, cientes de que 

poderão arrolar testemunhas, até o máximo de 03 (três) cada uma, sendo 

que tais testemunhas deverão comparecer ao ato independentemente de 

intimação, ou mediante esta, se requerimento nesse sentido for 

apresentado à Secretaria no mínimo 05 (cinco) dias antes da audiência 

(art. 34 da Lei nº 9.099/95). III - Consignem-se no mandado as 

advertências do art. 20 e art. 51, I, ambos dispositivos da Lei nº 9.099/95. 

SORRISO, 12 de junho de 2018. JACOB SAUER, Juiz(a) de Direito.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010024-57.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GUIOMAR LUIS MOLOSSI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA STIEVEN PINHO BEDIN OAB - MT0009344A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RONALDO DIAS RIBEIRO (EXECUTADO)

 

Processo nº. 8010024-57.2014.811.0040 IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Certifico e dou fé nos termos da 

legislação vigente, impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado 

Exeqüente para no prazo de 05(cinco) dias se manifestar sobre a Carta 

Precatória quanto a certidão do Oficial de Justiça constante do ID nº 

13509575, bem como sobre os rumos da execução, sob pena de extinção 

(Lei n. 9.099/95, art. 53, §4º). Sorriso, 03 de julho de 2018. Elite Capitanio, 

Gestora Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001721-71.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI BATISTA RAIMUNDO KORBES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

TANIA MARCIA DAMBROSIO (REQUERIDO)

PAULO ROBERTO BOURSCHEID (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KLEBER GIOVELLI OAB - MT17788/O (ADVOGADO)

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO)

 

DESPACHO REQUERENTE: MARLI BATISTA RAIMUNDO KORBES 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, PAULO ROBERTO 

BOURSCHEID, TANIA MARCIA DAMBROSIO Acolho a justificativa de 

impossibilidade de comparecimento à audiência de conciliação 

apresentada pelas partes reclamadas no Id. 13599972, razão pela qual 

redesigno a audiência de instrução e julgamento para o dia 31 de julho de 

2018 às 14h30min. Intimem-se as partes com as advertências legais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005389-50.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CELENE PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DONIZETE TUTU DE SOUZA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO FRAGA DE MELLO OAB - MT0008166A (ADVOGADO)

 

DECISÃO Processo: 1005389-50.2017.8.11.0040. REQUERENTE: CELENE 

PEREIRA DA SILVA REQUERIDO: DONIZETE TUTU DE SOUZA I - Designo 

para audiência de instrução e julgamento o dia 31 de julho de 2018, às 

17h. II - Intimem-se as partes para comparecimento à audiência, cientes de 

que poderão arrolar testemunhas, até o máximo de 03 (três) cada uma, 

sendo que tais testemunhas deverão comparecer ao ato 

independentemente de intimação, ou mediante esta, se requerimento 

nesse sentido for apresentado à Secretaria no mínimo 05 (cinco) dias 

antes da audiência (art. 34 da Lei nº 9.099/95). III - Consignem-se no 

mandado as advertências do art. 20 e art. 51, I, ambos dispositivos da Lei 

nº 9.099/95.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011379-68.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLACIR SIGNORINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMANUELLE MANDU GAIA OAB - MT0019539A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

8011379-68.2015.8.11.0040. REQUERENTE: CLACIR SIGNORINI 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

I - Considerando-se o retorno dos autos a esta instância, intimem-se as 

partes para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestem com relação 

aos rumos do processo. II – Em caso de condenação, fica a parte 

interessada concitada a observar o disposto no art. 524 do NCPC, em 

nome da cooperação com a celeridade processual e com a efetividade da 

jurisdição. III – Nada sendo requerido, certifique-se e arquive-se. 

SORRISO, 20 de junho de 2018. Jacob Sauer, Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000817-85.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO ANTONIO GIROLETTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR OAB - MT0019139A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE OAB - MT7413/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1000817-85.2016.8.11.0040. REQUERENTE: MARCIO ANTONIO GIROLETTI 

REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Intime-se a exequente para que, em 

05 (cinco) dias, se manifeste acerca do cumprimento da obrigação 

informado no id. 13138518. Após, renove-se a conclusão. SORRISO, 20 

de junho de 2018. Jacob Sauer, Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002166-89.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL FELIX MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELE DE MELO BAISE BARTH OAB - MT11277/B-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1002166-89.2017.8.11.0040. REQUERENTE: DANIEL FELIX MARTINS 

REQUERIDO: SKY BRASIL SERVICOS LTDA I - Considerando-se o retorno 

dos autos a esta instância, intimem-se as partes para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, se manifestem com relação aos rumos do processo. II – Em 

caso de condenação, fica a parte interessada concitada a observar o 

disposto no art. 524 do NCPC, em nome da cooperação com a celeridade 

processual e com a efetividade da jurisdição. III – Nada sendo requerido, 

certifique-se e arquive-se. SORRISO, 20 de junho de 2018. Jacob Sauer, 

Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001994-84.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX HIDEMI KORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESLEN PARRON MENDES OAB - MT0017909A (ADVOGADO)

VALDENIR BERTOLDO OAB - MT0017944A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE SORRISO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1001994-84.2016.8.11.0040. REQUERENTE: ALEX HIDEMI KORIM 

REQUERIDO: AGUAS DE SORRISO S.A. Intime-se a exequente para que, 

em 05 (cinco) dias, se manifeste acerca do cumprimento da obrigação 

informado no id. 13186549. Após, renove-se a conclusão. SORRISO, 20 

de junho de 2018. Jacob Sauer, Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010335-14.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FERNANDO MARTINS BARALDI OAB - MT0008970A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURICIO RICARDO ALVES OAB - MT0015523A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

8010335-14.2015.8.11.0040. REQUERENTE: ANTONIO DOS SANTOS 

REQUERIDO: EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP I - 

Retifique-se o registro do feito, para que passe a constar como 

cumprimento de sentença. II - Intime-se a parte devedora, na forma do art. 

513, §2º, do NCPC, para pagamento do valor indicado no demonstrativo 

discriminado e atualizado do crédito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de, não o fazendo, incidir multa de 10% (dez por cento) sobre o 

montante da condenação (NCPC, art. 523, § 1º) III – O prazo para 

impugnação correrá do decurso do prazo assinalado no item anterior, sem 

o pagamento voluntário, independentemente de penhora ou nova intimação 

(NCPC, art. 525, caput). IV - Não havendo cumprimento voluntário, fica 

desde logo intimada a parte credora para atualização do débito, com a 

incidência da multa acima referida, retornando os autos na sequência para 

análise dos demais pedidos formulados. V – Ainda para a hipótese de 

ausência de cumprimento voluntário, e desde que expressamente assim 

requerido, fica desde logo deferida a expedição de certidão em favor da 

parte credora, na forma do art. 517, §2º, do NCPC, para fins de protesto. 

Nesse caso, o valor considerado será aquele calculado na forma do item 

anterior, devendo ser providenciada a certidão preliminarmente à 

conclusão. SORRISO, 20 de junho de 2018. Jacob Sauer, Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8020046-43.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADILES MARIA PAZ DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

8020046-43.2015.8.11.0040. REQUERENTE: ADILES MARIA PAZ DE 

ARRUDA REQUERIDO: BANCO ITAUCARD S/A I - Considerando-se o 

retorno dos autos a esta instância, intimem-se as partes para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, se manifestem com relação aos rumos do 

processo. II – Em caso de condenação, fica a parte interessada concitada 

a observar o disposto no art. 524 do NCPC, em nome da cooperação com 

a celeridade processual e com a efetividade da jurisdição. III – Nada sendo 

requerido, certifique-se e arquive-se. SORRISO, 20 de junho de 2018. 

Jacob Sauer, Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000294-39.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA BEAL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOGLY ADAS COSTA OAB - MT0018094A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CESAR DA SILVA HANRIQUE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1000294-39.2017.8.11.0040. EXEQUENTE: BRUNA BEAL EXECUTADO: 

CESAR DA SILVA HANRIQUE Postula o exequente no id. 11536887, a 

reconsideração da decisão que indeferiu pesquisa de endereço da parte 

executada, sem, contudo, apresentar qualquer fato novo não analisado 

naquela oportunidade, motivo pelo qual indefiro o pedido. Cumpram-se os 

demais comandos lançados no id. 11363421. Intime-se. SORRISO, 21 de 

junho de 2018. JACOB SAUER, Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010890-02.2013.8.11.0040
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Parte(s) Polo Ativo:

ANDREA PACHECO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TERRA NETWORKS BRASIL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO)

TAIS BORJA GASPARIAN OAB - SP0074182A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

8010890-02.2013.8.11.0040. REQUERENTE: ANDREA PACHECO 

REQUERIDO: TERRA NETWORKS BRASIL Intime-se a exequente para que, 

em 05 (cinco) dias, se manifeste acerca do cumprimento da obrigação 

informado no id. 13139736. Após, renove-se a conclusão. SORRISO, 21 

de junho de 2018. JACOB SAUER, Juiz(a) de Direito.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000721-36.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GRACIELLEN ALVES DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT0009150A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1000721-36.2017.8.11.0040. REQUERENTE: GRACIELLEN ALVES DIAS 

REQUERIDO: VIVO S.A. I - Retifique-se o registro do feito, para que passe 

a constar como cumprimento de sentença. II - Intime-se a parte devedora, 

na forma do art. 513, §2º, do NCPC, para pagamento do valor indicado no 

demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de, não o fazendo, incidir multa de 10% (dez por 

cento) sobre o montante da condenação (NCPC, art. 523, § 1º) III – O 

prazo para impugnação correrá do decurso do prazo assinalado no item 

anterior, sem o pagamento voluntário, independentemente de penhora ou 

nova intimação (NCPC, art. 525, caput). IV - Não havendo cumprimento 

voluntário, fica desde logo intimada a parte credora para atualização do 

débito, com a incidência da multa acima referida, retornando os autos na 

sequência para análise dos demais pedidos formulados. V – Ainda para a 

hipótese de ausência de cumprimento voluntário, e desde que 

expressamente assim requerido, fica desde logo deferida a expedição de 

certidão em favor da parte credora, na forma do art. 517, §2º, do NCPC, 

para fins de protesto. Nesse caso, o valor considerado será aquele 

calculado na forma do item anterior, devendo ser providenciada a certidão 

preliminarmente à conclusão. SORRISO, 21 de junho de 2018. JACOB 

SAUER, Juiz(a) de Direito.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001923-82.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KATIANE ALVES DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT0012758A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1001923-82.2016.8.11.0040. REQUERENTE: KATIANE ALVES DA 

CONCEICAO REQUERIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A I - 

Considerando-se o retorno dos autos a esta instância, intimem-se as 

partes para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestem com relação 

aos rumos do processo. II – Em caso de condenação, fica a parte 

interessada concitada a observar o disposto no art. 524 do NCPC, em 

nome da cooperação com a celeridade processual e com a efetividade da 

jurisdição. III – Nada sendo requerido, certifique-se e arquive-se. 

SORRISO, 21 de junho de 2018. JACOB SAUER, Juiz(a) de Direito.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010479-51.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELI MARIA HARDT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SOLANGE DA COSTA SILVA OAB - MT0015270S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT0006551S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

8010479-51.2016.8.11.0040. REQUERENTE: DANIELI MARIA HARDT 

REQUERIDO: UNIC SORRISO LTDA I - Considerando-se o retorno dos 

autos a esta instância, intimem-se as partes para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, se manifestem com relação aos rumos do processo. II – Em 

caso de condenação, fica a parte interessada concitada a observar o 

disposto no art. 524 do NCPC, em nome da cooperação com a celeridade 

processual e com a efetividade da jurisdição. III – Nada sendo requerido, 

certifique-se e arquive-se. SORRISO, 21 de junho de 2018. JACOB 

SAUER, Juiz(a) de Direito.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000151-84.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO DE SOUSA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1000151-84.2016.8.11.0040. REQUERENTE: REINALDO DE SOUSA 

PEREIRA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. I - Considerando-se o 

retorno dos autos a esta instância, intimem-se as partes para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, se manifestem com relação aos rumos do 

processo. II – Em caso de condenação, fica a parte interessada concitada 

a observar o disposto no art. 524 do NCPC, em nome da cooperação com 

a celeridade processual e com a efetividade da jurisdição. III – Nada sendo 

requerido, certifique-se e arquive-se. SORRISO, 25 de junho de 2018. 

JACOB SAUER, Juiz(a) de Direito.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010384-21.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

TASSIA CAROLINA DE SOUZA OURIQUE PUNDRICH (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL HENRIQUE DE MELO OAB - MT0012671A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE OAB - MG0056543A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

8010384-21.2016.8.11.0040. REQUERENTE: TASSIA CAROLINA DE 
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SOUZA OURIQUE PUNDRICH REQUERIDO: CNOVA COMERCIO 

ELETRONICO S.A. I - Considerando-se o retorno dos autos a esta 

instância, intimem-se as partes para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se 

manifestem com relação aos rumos do processo. II – Em caso de 

condenação, fica a parte interessada concitada a observar o disposto no 

art. 524 do NCPC, em nome da cooperação com a celeridade processual e 

com a efetividade da jurisdição. III – Nada sendo requerido, certifique-se e 

arquive-se. SORRISO, 25 de junho de 2018. JACOB SAUER, Juiz(a) de 

Direito.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010115-79.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCINALRA FERREIRA DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

8010115-79.2016.8.11.0040. REQUERENTE: FRANCINALRA FERREIRA DE 

SOUSA REQUERIDO: ITAU UNIBANCO S/A I - Considerando-se o retorno 

dos autos a esta instância, intimem-se as partes para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, se manifestem com relação aos rumos do processo. II – Em 

caso de condenação, fica a parte interessada concitada a observar o 

disposto no art. 524 do NCPC, em nome da cooperação com a celeridade 

processual e com a efetividade da jurisdição. III – Nada sendo requerido, 

certifique-se e arquive-se. SORRISO, 25 de junho de 2018. JACOB 

SAUER, Juiz(a) de Direito.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010821-62.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VALTAIR FAGUNDES NOGUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

8010821-62.2016.8.11.0040. REQUERENTE: VALTAIR FAGUNDES 

NOGUEIRA REQUERIDO: CLARO S.A. I - Retifique-se o registro do feito, 

para que passe a constar como cumprimento de sentença. II - Intime-se a 

parte devedora, na forma do art. 513, §2º, do NCPC, para pagamento do 

valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de, não o fazendo, incidir multa de 

10% (dez por cento) sobre o montante da condenação (NCPC, art. 523, § 

1º) III – O prazo para impugnação correrá do decurso do prazo assinalado 

no item anterior, sem o pagamento voluntário, independentemente de 

penhora ou nova intimação (NCPC, art. 525, caput). IV - Não havendo 

cumprimento voluntário, fica desde logo intimada a parte credora para 

atualização do débito, com a incidência da multa acima referida, 

retornando os autos na sequência para análise dos demais pedidos 

formulados. V – Ainda para a hipótese de ausência de cumprimento 

voluntário, e desde que expressamente assim requerido, fica desde logo 

deferida a expedição de certidão em favor da parte credora, na forma do 

art. 517, §2º, do NCPC, para fins de protesto. Nesse caso, o valor 

considerado será aquele calculado na forma do item anterior, devendo ser 

providenciada a certidão preliminarmente à conclusão. SORRISO, 25 de 

junho de 2018. JACOB SAUER, Juiz(a) de Direito.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010931-32.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO COCA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE LEANDRO RENZ OAB - RS66613 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

8010931-32.2014.8.11.0040. REQUERENTE: RICARDO COCA LIMA 

REQUERIDO: OI S.A I - Considerando-se o retorno dos autos a esta 

instância, intimem-se as partes para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se 

manifestem com relação aos rumos do processo. II – Em caso de 

condenação, fica a parte interessada concitada a observar o disposto no 

art. 524 do NCPC, em nome da cooperação com a celeridade processual e 

com a efetividade da jurisdição. III – Nada sendo requerido, certifique-se e 

arquive-se. SORRISO, 25 de junho de 2018. JACOB SAUER, Juiz(a) de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010349-32.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA LEITE DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

8010349-32.2014.8.11.0040. REQUERENTE: LAURA LEITE DA CRUZ 

REQUERIDO: OI S.A I - Considerando-se o retorno dos autos a esta 

instância, intimem-se as partes para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se 

manifestem com relação aos rumos do processo. II – Em caso de 

condenação, fica a parte interessada concitada a observar o disposto no 

art. 524 do NCPC, em nome da cooperação com a celeridade processual e 

com a efetividade da jurisdição. III – Nada sendo requerido, certifique-se e 

arquive-se. SORRISO, 25 de junho de 2018. JACOB SAUER, Juiz(a) de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010032-34.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA ROSSI LODI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA DE BONA TSCHOPE OAB - MT0007394A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

8010032-34.2014.8.11.0040. REQUERENTE: ELISANGELA ROSSI LODI 

REQUERIDO: OI S.A I - Considerando-se o retorno dos autos a esta 

instância, intimem-se as partes para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se 

manifestem com relação aos rumos do processo. II – Em caso de 

condenação, fica a parte interessada concitada a observar o disposto no 

art. 524 do NCPC, em nome da cooperação com a celeridade processual e 

com a efetividade da jurisdição. III – Nada sendo requerido, certifique-se e 

arquive-se. SORRISO, 25 de junho de 2018. JACOB SAUER, Juiz(a) de 
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Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001362-87.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CREUSA APARECIDA GOMES DAMS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1001362-87.2018.8.11.0040. REQUERENTE: CREUSA APARECIDA GOMES 

DAMS REQUERIDO: BANCO ITAUCARD S/A Vistos etc. Trata-se de ação 

declaratória de inexistência de débito, na qual a parte reclamante 

controverte a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, 

sob a alegação de que desconhece a dívida que originou tal negativação, 

bem como jamais realizou qualquer contratação de serviço junto a 

requerida. É o relatório. Decido. Analisando sumariamente os argumentos 

e a documentação apresentada, constato que o objeto da demanda é 

justamente discutir a dívida, sofrendo a parte reclamante antecipadamente 

os efeitos da inscrição de seu nome em órgão de restrição de crédito 

enquanto ainda não for definida tal questão. Sendo assim, considerando 

que a parte reclamante discute a dívida que alega inexistir e diante da 

possibilidade de restrição de crédito junto às instituições financeiras, 

entendo que subsiste o fumus boni iuris, primeiro requisito necessário 

para o deferimento in limine litis. Quanto ao periculum in mora, o simples 

fato da possibilidade de inclusão do nome da parte reclamante junto aos 

órgãos de restrição de crédito indevidamente já é suficiente para o 

deferimento da medida liminar, posto que a dívida está sendo discutida em 

juízo, não sendo justo nem razoável que a parte reclamante tenha seu 

nome maculado antecipadamente. Isso porque, segundo o entendimento 

jurisprudencial dominante, a discussão da dívida impede a inclusão no rol 

dos inadimplentes, já que não existe ainda a certeza necessária para o 

ato. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento 

de que a discussão judicial do débito impede a inclusão do nome do 

devedor nos cadastros de proteção ao crédito, conforme se verifica no 

seguinte acórdão, assim ementado: “PROCESSO CIVIL - CAUTELAR - SPC 

– SERASA. I - Não há como assentir seja registrado nome de devedor 

inadimplente no SERASA ou no SPC, a respeito de débitos que estão 

sendo discutidos em ação judicial - Precedente do STJ. II - Recurso 

conhecido e provido (Resp 228. 790/SP, DJU de 23.10.2000, Relator 

Ministro Waldemar Zveiter). AÇÃO CAUTELAR. DÍVIDA EM JUÍZO. 

CADASTRO DE INADIMPLENTES. SERASA. SPC. INSCRIÇÃO. 

INADEQUAÇÃO. PRECEDENTES DO TRIBUNAL RECURSO ACOLHIDO. Nos 

termos da jurisprudência desta Corte, estando a dívida em juízo, 

inadequada em princípio a inscrição do devedor nos órgãos controladores 

de crédito”. (REsp 263.546/SC, DJU de 16.10.2000, Relator Ministro Sálvio 

de Figueiredo Teixeira). Posto isso, defiro liminarmente o pedido 

antecipatório nos termos do art. 300, do NCPC, determinando que a parte 

reclamada se abstenha de inscrever, ou se já inscrito exclua o nome da 

parte autora do SERASA ou em qualquer outro órgão/cadastro de 

restrição de crédito enquanto perdurar a discussão da ação, referente ao 

título mencionado na inicial. Para o caso de desobediência, fixo multa no 

valor de R$ 100,00 por dia de atraso, contados após o transcurso de 10 

dias da intimação da presente decisão. Oficie-se aos órgãos de restrição 

de crédito do conteúdo da presente decisão para cumprimento. Diante da 

condição de hipossuficiência da parte reclamante, bem como a facilidade 

de a parte requerida comprovar a justeza do débito impugnado, DEFIRO A 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, forte no art. 6º, VIII, do CDC. Cite-se e 

intime-se a parte reclamada, com as advertências legais, e intime-se a 

parte reclamante, observando-se a audiência já designada. Cumpra-se 

expedindo o necessário. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001082-19.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DIANA CRISTINA FERREIRA ROA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELLIPE MAKARI MANFRIM OAB - SP343731 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

C. F. AGRO PESCA PET SHOP LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1001082-19.2018.8.11.0040. EXEQUENTE: DIANA CRISTINA FERREIRA 

ROA EXECUTADO: C. F. AGRO PESCA PET SHOP LTDA - ME I - Cite-se a 

parte devedora para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento da 

dívida. II - Não havendo pagamento ou garantia da execução no prazo 

acima, proceda-se à penhora e avaliação de tantos bens quantos bastem 

para o pagamento do débito, observando-se eventuais indicações da 

parte exequente. III - Para a hipótese de requerimento de penhora “on-line”, 

observem-se os comandos contidos na Seção 19 do Capítulo 2 da CNGC. 

Em caso de bloqueio de valor inferior a R$ 100,00 (cem reais), e desde 

que tal montante não supere 10% (dez por cento) do valor objeto da 

penhora, será considerado ínfimo e insuficiente para justificar o 

processamento da penhora, em atenção aos princípios da eficiência 

administrativa e da economicidade, entendendo-se então como frustrada a 

diligência. IV - Frustrado integral ou parcialmente o bloqueio de valores, 

seguindo-se a ordem de preferências estabelecida no art. 835 do NCPC, 

determino a inserção de constrição nos veículos de via terrestre 

cadastrados em nome da parte devedora, a ser realizada via Sistema 

RENAJUD. Exitosa a constrição, o extrato do sistema RENAJUD valerá 

como termo de penhora (NCPC, art. 845, §1º), devendo ser providenciada 

a expedição de mandado de busca e apreensão do bem, a ser depositado 

em mãos do (a) exequente (NCPC, art. 840, §1º). O mandado deverá ser 

cumprido no endereço constante no sistema RENAJUD, intimando-se o (a) 

executado (a) da penhora na ocasião, na forma do art. 841 do NCPC. Em 

até 05 (cinco) dias de sua intimação, o (a) exequente poderá manifestar 

intenção de que o bem fique depositado em poder do (a) executado (a), na 

forma do art. 840, §2º, do NCPC. No mesmo prazo acima assinalado, 

deverá o (a) exequente apresentar atualização do cálculo do montante 

devido, bem como a avaliação do veículo, na forma do art. 871, IV, do 

NCPC. V - Efetivada a penhora, a Secretaria deverá designar audiência de 

conciliação seguindo data estabelecida pelo sistema PJE, expedindo o 

necessário para intimação das partes. Consigno que o oferecimento de 

embargos está condicionado à garantia do juízo (Lei n. 9.099/95, art. 53, 

§1º, e Enunciado n. 117 do FONAJE. VI - Defiro desde logo a expedição de 

certidão nos termos do art. 828, caput, do NCPC, condicionada apenas a 

requerimento expresso da parte credora. VII - Cumpridas as diligências e 

não se obtendo êxito na localização de bens penhoráveis, deverá ser 

intimada a parte credora para se manifestar sobre os rumos da execução, 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento (Lei n. 9.099/95, 

art. 53, §4º). SORRISO, 25 de junho de 2018. JACOB SAUER, Juiz(a) de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002393-16.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO FRAGA DE MELLO OAB - MT0008166A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSICLEIA DA COSTA MACHADO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1002393-16.2016.8.11.0040. REQUERENTE: ALESSANDRA DOS SANTOS 

REQUERIDO: ROSICLEIA DA COSTA MACHADO I - Retifique-se o registro 

do feito, para que passe a constar como cumprimento de sentença. II - 

Intime-se a parte devedora, na forma do art. 513, §2º, do NCPC, para 

pagamento do valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado 

do crédito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de, não o fazendo, 

incidir multa de 10% (dez por cento) sobre o montante da condenação 

(NCPC, art. 523, § 1º) III – O prazo para impugnação correrá do decurso 

do prazo assinalado no item anterior, sem o pagamento voluntário, 

independentemente de penhora ou nova intimação (NCPC, art. 525, caput). 

IV - Não havendo cumprimento voluntário, fica desde logo intimada a parte 

credora para atualização do débito, com a incidência da multa acima 
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referida, retornando os autos na sequência para análise dos demais 

pedidos formulados. V – Ainda para a hipótese de ausência de 

cumprimento voluntário, e desde que expressamente assim requerido, fica 

desde logo deferida a expedição de certidão em favor da parte credora, 

na forma do art. 517, §2º, do NCPC, para fins de protesto. Nesse caso, o 

valor considerado será aquele calculado na forma do item anterior, 

devendo ser providenciada a certidão preliminarmente à conclusão. 

SORRISO, 26 de junho de 2018. JACOB SAUER, Juiz(a) de Direito.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001034-60.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IVELI SALETE TEDESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GREGORI MADALOZZO OAB - MT15842-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALMIR TIAGO ORGANEK DE OLIVEIRA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1001034-60.2018.8.11.0040. EXEQUENTE: IVELI SALETE TEDESCO 

EXECUTADO: ALMIR TIAGO ORGANEK DE OLIVEIRA - ME Intime-se a parte 

exequente para emendar a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, juntando 

aos autos o referido título extrajudicial, sob pena de indeferimento da 

petição inicial (art. 485, I, do NCPC). Decorrido o prazo sem manifestação, 

certifique-se e voltem os autos imediatamente conclusos. SORRISO, 27 de 

junho de 2018. JACOB SAUER, Juiz(a) de Direito.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001028-87.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIAM DE MELO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALIAN BORGES CINTRA MACHADO OAB - MT0014100A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1001028-87.2017.8.11.0040. REQUERENTE: MIRIAM DE MELO PEREIRA 

REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I I - Retifique-se o registro do feito, para que 

passe a constar como cumprimento de sentença. II - Intime-se a parte 

devedora, na forma do art. 513, §2º, do NCPC, para pagamento do valor 

indicado no demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de, não o fazendo, incidir multa de 10% 

(dez por cento) sobre o montante da condenação (NCPC, art. 523, § 1º) III 

– O prazo para impugnação correrá do decurso do prazo assinalado no 

item anterior, sem o pagamento voluntário, independentemente de penhora 

ou nova intimação (NCPC, art. 525, caput). IV - Não havendo cumprimento 

voluntário, fica desde logo intimada a parte credora para atualização do 

débito, com a incidência da multa acima referida, retornando os autos na 

sequência para análise dos demais pedidos formulados. V – Ainda para a 

hipótese de ausência de cumprimento voluntário, e desde que 

expressamente assim requerido, fica desde logo deferida a expedição de 

certidão em favor da parte credora, na forma do art. 517, §2º, do NCPC, 

para fins de protesto. Nesse caso, o valor considerado será aquele 

calculado na forma do item anterior, devendo ser providenciada a certidão 

preliminarmente à conclusão. SORRISO, 27 de junho de 2018. JACOB 

SAUER, Juiz(a) de Direito.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003592-73.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

OURO FINO FACTORING E FOMENTO MERCANTIL LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

D S P DOS SANTOS - ME (EXECUTADO)

DOLORES RODRIGUES DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1003592-73.2016.8.11.0040. EXEQUENTE: OURO FINO FACTORING E 

FOMENTO MERCANTIL LTDA EXECUTADO: DOLORES RODRIGUES DOS 

SANTOS, D S P DOS SANTOS - ME Em atenção ao peticionado no id. 

11978383, expeça-se certidão da dívida objeto da execução e 

entregue-se a parte exequente, a fim de que, por sua conta e risco, 

providencie a inscrição junto aos órgãos de restrição ao crédito. Nesse 

sentido: Enunciado 76/FONAJE - No processo de execução, esgotados os 

meios de defesa e inexistindo bens para a garantia do débito, expede-se a 

pedido do exeqüente certidão de dívida para fins de inscrição no serviço 

de Proteção ao Crédito - SPC e SERASA, sob pena de responsabilidade. 

Intime-se a parte exequente para se manifestar sobre os rumos da 

execução, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (Lei n. 

9.099/95, art. 53, §4º). SORRISO, 27 de junho de 2018. JACOB SAUER, 

Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001120-31.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GUERINO MARCOS BENDER (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WALGNEY DA COSTA LIMA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1001120-31.2018.8.11.0040. EXEQUENTE: GUERINO MARCOS BENDER 

EXECUTADO: WALGNEY DA COSTA LIMA I - Cite-se a parte devedora 

para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento da dívida. II - Não 

havendo pagamento ou garantia da execução no prazo acima, proceda-se 

à penhora e avaliação de tantos bens quantos bastem para o pagamento 

do débito, observando-se eventuais indicações da parte exequente. III – 

Para a hipótese de requerimento de penhora “on-line”, observem-se os 

comandos contidos na Seção 19 do Capítulo 2 da CNGC. Em caso de 

bloqueio de valor inferior a R$ 100,00 (cem reais), e desde que tal 

montante não supere 10% (dez por cento) do valor objeto da penhora, 

será considerado ínfimo e insuficiente para justificar o processamento da 

penhora, em atenção aos princípios da eficiência administrativa e da 

economicidade, entendendo-se então como frustrada a diligência. IV - 

Para a hipótese de requerimento de constrição de veículos automotores, 

determino a inserção em veículos cadastrados em nome da parte 

devedora, a ser realizada via Sistema RENAJUD. Exitosa a constrição, o 

extrato do sistema RENAJUD valerá como termo de penhora (NCPC, art. 

845, §1º), devendo ser providenciada a expedição de mandado de busca 

e apreensão do bem, a ser depositado em mãos do (a) exequente (NCPC, 

art. 840, §1º). O mandado deverá ser cumprido no endereço constante no 

sistema RENAJUD, intimando-se o (a) executado (a) da penhora na 

ocasião, na forma do art. 841 do NCPC. Em até 05 (cinco) dias de sua 

intimação, o (a) exequente poderá manifestar intenção de que o bem fique 

depositado em poder do (a) executado (a), na forma do art. 840, §2º, do 

NCPC. No mesmo prazo acima assinalado, deverá o (a) exequente 

apresentar atualização do cálculo do montante devido, bem como a 

avaliação do veículo, na forma do art. 871, IV, do NCPC. V – Efetivada a 

penhora, a Secretaria deverá designar audiência de conciliação seguindo 

data estabelecida pelo sistema PJE, expedindo o necessário para 

intimação das partes. Consigno que o oferecimento de embargos está 

condicionado à garantia do juízo (Lei n. 9.099/95, art. 53, §1º, e Enunciado 

n. 117 do FONAJE. VI – Defiro desde logo a expedição de certidão nos 

termos do art. 828, caput, do NCPC, condicionada apenas a requerimento 

expresso da parte credora. VII - Cumpridas as diligências e não se 

obtendo êxito na localização de bens penhoráveis, deverá ser intimada a 

parte credora para se manifestar sobre os rumos da execução, no prazo 

de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento (Lei n. 9.099/95, art. 53, 

§4º). SORRISO, 27 de junho de 2018. JACOB SAUER, Juiz(a) de Direito.
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Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002568-73.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABELA BRESSAN MANZ OAB - MT0016895-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AVISTA S/A ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO (REQUERIDO)

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1002568-73.2017.8.11.0040. REQUERENTE: JORGE DOS SANTOS 

REQUERIDO: AVISTA S/A ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO, 

ITAU UNIBANCO S/A I - Retifique-se o registro do feito, para que passe a 

constar como cumprimento de sentença. II - Intime-se a parte devedora, na 

forma do art. 513, §2º, do NCPC, para pagamento do valor indicado no 

demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de, não o fazendo, incidir multa de 10% (dez por 

cento) sobre o montante da condenação (NCPC, art. 523, § 1º) III – O 

prazo para impugnação correrá do decurso do prazo assinalado no item 

anterior, sem o pagamento voluntário, independentemente de penhora ou 

nova intimação (NCPC, art. 525, caput). IV - Não havendo cumprimento 

voluntário, fica desde logo intimada a parte credora para atualização do 

débito, com a incidência da multa acima referida, retornando os autos na 

sequência para análise dos demais pedidos formulados. V – Ainda para a 

hipótese de ausência de cumprimento voluntário, e desde que 

expressamente assim requerido, fica desde logo deferida a expedição de 

certidão em favor da parte credora, na forma do art. 517, §2º, do NCPC, 

para fins de protesto. Nesse caso, o valor considerado será aquele 

calculado na forma do item anterior, devendo ser providenciada a certidão 

preliminarmente à conclusão. SORRISO, 27 de junho de 2018. JACOB 

SAUER, Juiz(a) de Direito.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002862-28.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA CALMINATTI - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELE DE MELO BAISE BARTH OAB - MT11277/B-B (ADVOGADO)

AMANDA MARTINS DE CASTRO BERNARDES OAB - MG136656 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SICALL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO JORGE LIMA OAB - SP85028 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1002862-28.2017.8.11.0040. REQUERENTE: ANA PAULA CALMINATTI - 

EPP REQUERIDO: SICALL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA - EPP I - 

Retifique-se o registro do feito, para que passe a constar como 

cumprimento de sentença. II - Intime-se a parte devedora, na forma do art. 

513, §2º, do NCPC, para pagamento do valor indicado no demonstrativo 

discriminado e atualizado do crédito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de, não o fazendo, incidir multa de 10% (dez por cento) sobre o 

montante da condenação (NCPC, art. 523, § 1º) III – O prazo para 

impugnação correrá do decurso do prazo assinalado no item anterior, sem 

o pagamento voluntário, independentemente de penhora ou nova intimação 

(NCPC, art. 525, caput). IV - Não havendo cumprimento voluntário, fica 

desde logo intimada a parte credora para atualização do débito, com a 

incidência da multa acima referida, retornando os autos na sequência para 

análise dos demais pedidos formulados. V – Ainda para a hipótese de 

ausência de cumprimento voluntário, e desde que expressamente assim 

requerido, fica desde logo deferida a expedição de certidão em favor da 

parte credora, na forma do art. 517, §2º, do NCPC, para fins de protesto. 

Nesse caso, o valor considerado será aquele calculado na forma do item 

anterior, devendo ser providenciada a certidão preliminarmente à 

conclusão. SORRISO, 27 de junho de 2018. JACOB SAUER, Juiz(a) de 

Direito.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002548-82.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIANO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1002548-82.2017.8.11.0040. REQUERENTE: KASA FORT MATERIAIS P/ 

CONSTRUCAO LTDA - EPP REQUERIDO: FABIANO DA SILVA Tendo em 

vista que decorram mais de 60 (sessenta) dias da pretendida suspensão 

do feito postulada no ID 12033743, intime-se a parte autora para, em 05 

(cinco) dias, se manifestar acerca do interesse no prosseguimento da lide, 

sob pena de extinção (art. 485, III, do NCPC). Decorrido o prazo acima, 

sem manifestação, certifique-se e retornem conclusos. SORRISO, 27 de 

junho de 2018. JACOB SAUER, Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1003157-65.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN JHON AUTO CENTER LTDA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAQUIM DEOCLÉCIO RODRIGUES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1003157-65.2017.8.11.0040. EXEQUENTE: ALAN JHON AUTO CENTER 

LTDA - ME EXECUTADO: JOAQUIM DEOCLÉCIO RODRIGUES Não consta 

no feito o número de CPF da parte executada, dado essencial para 

efetivação de penhora online. Assim, intime-se a parte exequente para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, suprir a falta. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, retorne concluso. SORRISO, 27 de junho de 2018. JACOB 

SAUER, Juiz(a) de Direito.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010318-75.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADALTO FRANCISCO MARCHIORO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO ALVES MATTOS OAB - MT0012097A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVEIRO IMPERIAL MUDAS E DECORACOES LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELEOMAR RENE BLOCHER OAB - MT0017865A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

8010318-75.2015.8.11.0040. REQUERENTE: ADALTO FRANCISCO 

MARCHIORO REQUERIDO: VIVEIRO IMPERIAL MUDAS E DECORACOES 

LTDA - ME I - Considerando-se o retorno dos autos a esta instância, 

intimem-se as partes para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestem 

com relação aos rumos do processo. II – Em caso de condenação, fica a 

parte interessada concitada a observar o disposto no art. 524 do NCPC, 

em nome da cooperação com a celeridade processual e com a efetividade 

da jurisdição. III – Nada sendo requerido, certifique-se e arquive-se. 

SORRISO, 28 de junho de 2018. JACOB SAUER, Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010331-79.2012.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:
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MARINEIVA HOFFMANN - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDA MARCIA NONATO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

8010331-79.2012.8.11.0040. EXEQUENTE: MARINEIVA HOFFMANN - ME 

EXECUTADO: APARECIDA MARCIA NONATO Expeça-se mandado de 

penhora e avaliação conforme requerido pela parte exequente (ID. 

12154997), observando-se o disposto no art. 833, II, do NCPC, ficando a 

parte executada nomeada depositária de eventual bem penhorado, até 

ulterior deliberação (NCPC, art. 840, §2º). Cumpridas as diligências, deverá 

ser intimada a parte exequente para se manifestar sobre os rumos da 

execução, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento (Lei n. 

9.099/95, art. 53, §4º). SORRISO, 28 de junho de 2018. JACOB SAUER, 

Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010074-83.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VICENTE JOSE BOCOLLI (REQUERENTE)

ERICA MARIA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUEL PETRI SOLETTI OAB - MT0012327A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENALDO JANKE (REQUERIDO)

ANALICE RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

8010074-83.2014.8.11.0040. REQUERENTE: ERICA MARIA DE OLIVEIRA, 

VICENTE JOSE BOCOLLI REQUERIDO: RENALDO JANKE, ANALICE 

RODRIGUES DOS SANTOS I - Retifiquem-se o registro e a autuação, 

passando a constar o feito como cumprimento de sentença. II - Após, 

intime-se a parte executada, na forma do art. 513, §2º, do NCPC, para 

cumprimento da sentença, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de, não 

o fazendo, incidir multa de 10% (dez por cento) sobre o montante da 

condenação, nos termos do art. 523, § 1º, do NCPC. III - Fica a parte 

executada advertida de que, transcorrido o prazo assinalado sem o 

pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, impugnação. IV - Não havendo cumprimento voluntário, 

deverá a parte exequente apresentar atualização do débito com a 

incidência da multa acima referida, em 05 (cinco) dias, prazo este 

subsequente ao assinalado no item “II”, independente de nova intimação, 

sob pena de extinção. Com o cálculo, retornem os autos conclusos para 

análise dos demais pedidos formulados pela parte exequente. V - Ainda 

para a hipótese de ausência de cumprimento voluntário, e desde que 

expressamente assim requerido, fica desde logo deferida a expedição de 

certidão em favor da parte credora, na forma do art. 517, §2º, do NCPC, 

para fins de protesto. Nesse caso, o valor considerado será aquele 

calculado na forma do item anterior, devendo ser providenciada a certidão 

preliminarmente à conclusão. SORRISO, 28 de junho de 2018. JACOB 

SAUER, Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001244-14.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PLANTAO GELADINHA SOBEL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALAN EDEN LUVISA DA ROCHA OAB - MT0019731A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VANILDO APARECIDO DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1001244-14.2018.8.11.0040. EXEQUENTE: PLANTAO GELADINHA SOBEL 

DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA - ME EXECUTADO: VANILDO 

APARECIDO DE SOUZA I - Cite-se a parte devedora para, no prazo de 03 

(três) dias, efetuar o pagamento da dívida. II - Não havendo pagamento ou 

garantia da execução no prazo acima, proceda-se à penhora e avaliação 

de tantos bens quantos bastem para o pagamento do débito, 

observando-se eventuais indicações da parte exequente. III - Para a 

hipótese de requerimento de penhora “on-line”, observem-se os comandos 

contidos na Seção 19 do Capítulo 2 da CNGC. Em caso de bloqueio de 

valor inferior a R$ 100,00 (cem reais), e desde que tal montante não 

supere 10% (dez por cento) do valor objeto da penhora, será considerado 

ínfimo e insuficiente para justificar o processamento da penhora, em 

atenção aos princípios da eficiência administrativa e da economicidade, 

entendendo-se então como frustrada a diligência. IV - Frustrado integral 

ou parcialmente o bloqueio de valores, seguindo-se a ordem de 

preferências estabelecida no art. 835 do NCPC, determino a inserção de 

constrição nos veículos de via terrestre cadastrados em nome da parte 

devedora, a ser realizada via Sistema RENAJUD. Exitosa a constrição, o 

extrato do sistema RENAJUD valerá como termo de penhora (NCPC, art. 

845, §1º), devendo ser providenciada a expedição de mandado de busca 

e apreensão do bem, a ser depositado em mãos do (a) exequente (NCPC, 

art. 840, §1º). O mandado deverá ser cumprido no endereço constante no 

sistema RENAJUD, intimando-se o (a) executado (a) da penhora na 

ocasião, na forma do art. 841 do NCPC. Em até 05 (cinco) dias de sua 

intimação, o (a) exequente poderá manifestar intenção de que o bem fique 

depositado em poder do (a) executado (a), na forma do art. 840, §2º, do 

NCPC. No mesmo prazo acima assinalado, deverá o (a) exequente 

apresentar atualização do cálculo do montante devido, bem como a 

avaliação do veículo, na forma do art. 871, IV, do NCPC. V - Efetivada a 

penhora, a Secretaria deverá designar audiência de conciliação seguindo 

data estabelecida pelo sistema PJE, expedindo o necessário para 

intimação das partes. Consigno que o oferecimento de embargos está 

condicionado à garantia do juízo (Lei n. 9.099/95, art. 53, §1º, e Enunciado 

n. 117 do FONAJE. VI - Defiro desde logo a expedição de certidão nos 

termos do art. 828, caput, do NCPC, condicionada apenas a requerimento 

expresso da parte credora. VII - Cumpridas as diligências e não se 

obtendo êxito na localização de bens penhoráveis, deverá ser intimada a 

parte credora para se manifestar sobre os rumos da execução, no prazo 

de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento (Lei n. 9.099/95, art. 53, 

§4º). SORRISO, 28 de junho de 2018. JACOB SAUER, Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002198-31.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA MARIA LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA ERGANG DA SILVA OAB - MT0011047A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO TV (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1002198-31.2016.8.11.0040. REQUERENTE: SONIA MARIA LOPES 

REQUERIDO: CLARO TV I - Nos termos do art. 463 da CNGC, a concessão 

da assistência judiciária gratuita está condicionada à apresentação da 

declaração a que alude o art. 3º, §2º, da Lei Estadual n.º 7.603/01 

(declaração da (s) parte (s), sob as penas da lei, no sentido de que não 

podem prover as custas do processo sem privar-se do necessário à sua 

subsistência). II - Assim sendo, intime-se a parte recorrente para que 

providencie o atendimento do requisito acima indicado ou o recolhimento 

das custas de preparo do recurso, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 

de deserção. SORRISO, 20 de junho de 2018. JACOB SAUER, Juiz(a) de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005389-50.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CELENE PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102874/7/2018 Página 201 de 859



DONIZETE TUTU DE SOUZA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO FRAGA DE MELLO OAB - MT0008166A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1005389-50.2017.8.11.0040. REQUERENTE: CELENE PEREIRA DA SILVA 

REQUERIDO: DONIZETE TUTU DE SOUZA I - Designo para audiência de 

instrução e julgamento o dia 31 de julho de 2018, às 17h. II - Intimem-se as 

partes para comparecimento à audiência, cientes de que poderão arrolar 

testemunhas, até o máximo de 03 (três) cada uma, sendo que tais 

testemunhas deverão comparecer ao ato independentemente de 

intimação, ou mediante esta, se requerimento nesse sentido for 

apresentado à Secretaria no mínimo 05 (cinco) dias antes da audiência 

(art. 34 da Lei nº 9.099/95). III - Consignem-se no mandado as 

advertências do art. 20 e art. 51, I, ambos dispositivos da Lei nº 9.099/95.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003414-90.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

TACIA DE FATIMA NOGUEIRA MAIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT0006551S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1003414-90.2017.8.11.0040. REQUERENTE: TACIA DE FATIMA NOGUEIRA 

MAIA REQUERIDO: UNIC SORRISO LTDA Decido a lide, com dispensa do 

relatório (Lei n.º 9.099/95, art. 38). Inicialmente consigno que a lide 

comporta julgamento antecipado, nos termos do art. 355, I, do NCPC, já que 

não há necessidade de produção de prova em audiência. Alega a 

reclamante TACIA DE FATIMA NOGUEIRA MAIA, em suma, que a 

reclamada providenciou a inscrição do seu nome em cadastro de 

inadimplentes de crédito no valor de R$ 7.936,48, decorrente do contrato 

n. AG00000002870741. Aduz, porém, que não possui débito com a 

reclamada a justificar a inscrição, visto ser beneficiária do FIES no total de 

100%. Postulou a concessão de tutela de urgência para suspensão da 

inscrição e, ao final, a declaração de inexistência do débito e a reparação 

dos danos morais suportados, no valor de R$30.000,00. Foi deferida a 

tutela de urgência para o fim de determinar a suspensão da inscrição 

impugnada, sob pena de multa de R$500,00 por dia, bem como a inversão 

do ônus da prova. A requerida afirma que, ao contrário do informado na 

inicial, a aluna era beneficiária de uma bolsa de 50% fornecida pela IES 

cumulada com FIES de 50%. Diz que o financiamento foi de 100% da 

mensalidade já com o desconto concedido pela IES. Refere que em 2016/2 

a aluna não tinha bolsa, de modo que há o valor da mensalidade integral, 

devendo arcar com recursos próprios 50% da mensalidade. Diz também 

que além da aluna não ter aditado o FIES no valor correto, o financiamento 

não cobre valores de serviços individuais, tal como aluguel de sala 

especial. Com efeito, resta incontroverso que a reclamante frequentou o 

curso de Enfermagem disponibilizado pela instituição reclamada. 

Incontroverso também que houve a inscrição em cadastro de 

inadimplentes em desfavor da reclamante, por iniciativa da reclamada, 

conforme consta no comprovante juntado à inicial. Pois bem, no caso de 

inscrição em órgãos de restrição ao crédito, cabe à parte 

requerida/credora comprovar a licitude da cobrança. A requerida, 

contudo, não demonstrou a legalidade da cobrança. Em primeiro lugar, não 

foi demonstrada a origem do débito de R$ 7.936,48, visto que conforme 

comprovou a aluna, possuía a mesma financiamento total da mensalidade. 

Assim, os demais serviços que alega a requerida que foram prestados 

individualmente para autora deveriam ser cabalmente comprovados, e não 

foram. Ao contrário do salientado na contestação, verifico que não 

existem valores em aberto ao segundo semestre de 2016, pois no extrato 

financeiro juntado pela IES os mesmos aparecem como “pagos”. Constam 

como abertos apenas valores referentes a “sala especial assistência 

integral”, dos quais, conforme salientei, não houve demonstração cabal de 

uso. Vale ressaltar que a reclamada nem mesmo chega a um consenso 

sobre qual o valor supostamente devido, pois inscreve a autora por um 

débito de R$7.936,48, cujo vencimento se deu em 11/04/2016, e menciona 

na contestação o débito são de matrículas do semestre 2016/2. Ora, como 

poderia a universidade proceder a inscrição de um débito antes do 

vencimento do mesmo? Assim, não há nos autos prova da legalidade do 

valor cobrado, pois ausente prova concreta de onde se originou tal débito. 

Sendo assim, declaro inexigível a cobrança do valor de R$7.936,48, nos 

termos da fundamentação. Desta feita, evidenciada a conduta ilícita da 

reclamada, ao providenciar a inscrição por débito inexistente, o dano moral 

daí decorrente é o que se denomina dano moral “in re ipsa”, ou decorrente 

do ato ilícito em si, a dispensar prova específica, consoante tranquila 

orientação jurisprudencial: AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO 

CADASTRO RESTRITIVO AO CRÉDITO. RELAÇÃO JURÍDICA NEGADA 

PELA CONSUMIDORA. AUSÊNCIA DE PROVA POR PARTE DA EMPRESA 

DE TELEFONIA DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS PELA AUTORA. 

DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO. MANUTENÇÃO DA VERBA 

INDENIZATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. No caso dos autos, a parte ré 

aduz que a inscrição do nome da autora no rol de inadimplentes é 

decorrente da contratação de serviços de telefonia em nome da mesma. 

Entretanto, a recorrente não trouxe aos autos documento capaz de 

comprovar a existência da contratação dos serviços. Ademais, 

percebe-se que o documento acostado à fl. 57 forma prova unilateral, 

diante da ausência de assinatura da autora ou qualquer autenticidade. 

Nesse sentido, por tratar-se de prova frágil, não serve para demonstrar a 

contratação dos serviços pela autora. Colhe-se da jurisprudência: "Não 

demonstrada a relação jurídica pelo fornecedor, que possui plenas 

condições de apresentar a gravação da ligação telefônica contendo o teor 

da contratação ou algum documento posterior com a assinatura do 

contratante, que pode ser colhida no momento da instalação da linha 

telefônica (em se tratando de terminal fixo) ou quando da entrega do 

aparelho (em se tratando de telefone móvel), a declaração de inexistência 

da relação jurídica é medida que se impõe" (Apelação Cível nº 

2011.500597-5, rel. Des. Viviane Isabel Daniel Speck de Souza, j. 

10.12.2012). Em sendo assim, diante da negativa da autora em ter 

contratado com a empresa a aquisição de serviços telefônicos, cujo débito 

ensejou a negativação de seu nome, é de incumbência da empresa ré a 

comprovação convincente da expressa contratação. No que tange ao 

pedido da recorrente de minoração do quantum indenizatório, vale 

ressaltar que os critérios de fixação da reparação por dano moral, por 

serem bastante subjetivos e ligados às peculiaridades de cada caso 

concreto, merecem ser observados sob a ótica da justa reparação ao 

ofendido, devendo, no entanto, servir para coibir nova prática ofensiva, 

sem que exceda o limite da punição a ponto de causar grave prejuízo 

econômico ao ofensor. Sopesadas as características dos autos, 

mantém-se o quantum fixado pelo juízo a quo, pois mostra-se justo e 

razoável, não merecendo redução. Sentença confirmada por seus 

próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95). (Recurso Inominado 

nº 2013.400211-8, 4ª Turma de Recursos dos Juizados Especiais Cíveis e 

Criminais/SC, Rel. Eliza Maria Strapazzon. j. 30.07.2013). INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – DÉBITO 

GERADO – NEGLIGÊNCIA DA PRESTADORA DE SERVIÇO – INSCRIÇÃO 

INDEVIDA DO NOME NO CADASTRO DOS INADIMPLENTES – AUSÊNCIA 

DE PROVA CABAL EM CONTRÁRIO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM 

INDENIZATÓRIO MANTIDO – VERBA HONORÁRIA – RECURSO 

DESPROVIDO. No caso, o nexo de causalidade pauta-se na ligação entre 

a má prestação do serviço pela ré, bem como pelos transtornos gerados 

em decorrência desta conduta, que gerou débito inexistente, levando a 

inscrição do seu nome no cadastro do SPC/SERASA. A inscrição indevida 

nos órgãos de proteção ao crédito, por si só configura o dano moral. O 

arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser 

feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, 

moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação 

ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade 

econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na 

sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso 

concreto. Havendo condenação ao pagamento de indenização por dano 

moral, correto se mostra o percentual fixado a título de honorários 
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advocatícios, sendo justo e razoável, de acordo com o art. 85, § 2º, do 

CPC/15. (Ap 5194/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, 

QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 15/03/2017, Publicado no DJE 

22/03/2017) No que tange à fixação do valor da reparação, é importante 

que se considere a condição da reclamada de uma das maiores 

instituições de ensino do País, enquanto que a reclamante é pessoa 

presumivelmente não abastada, considerando-se ter recebido o benefício 

do FIES. Pessoas dessa condição, usualmente, fazem grande questão de 

preservar o bom nome que ostentam, até mesmo porque o acesso a bens 

de consumo somente lhes é possível mediante parcelamento das compras. 

Embora seja essa a aparente postura da reclamante, passou pelo 

constrangimento de ter recusado o acesso ao crédito, fato que, não é 

difícil imaginar, lhe causou enorme frustração e constrangimento. Nesses 

termos, reputo adequado o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), suficiente 

para compensar a reclamante pela angústia experimentada, bem como 

para dissuadir a reclamada a repetir o ato ilícito, por meio da melhor 

administração de seus bancos de dados e sistemas administrativo e 

financeiro. Ante o exposto, julgo procedente o pedido, para o efeito de 

declarar a inexistência do débito impugnado, no valor de R$7.936,48, 

decorrente do contrato n. AG00000002870741, e condenar a reclamada 

ao pagamento em favor da reclamante, a título de danos morais, do valor 

de R$ 8.000,00 (doze mil reais), a ser atualizado pelo INPC a contar da 

data de publicação desta sentença (Súmula 362 do STJ) e acrescido de 

juros legais a contar da data do evento danoso (Súmula 54 do STJ), qual 

seja, a data da inscrição indevida. Submeto à apreciação do Juiz 

Presidente do Juizado Especial Cível para homologação. Sorriso/MT, 14 de 

junho de 2018. Janaína L. Franz Tartari Juíza Leiga Atendidos os 

requisitos legais, HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pelo(a) 

Juiz(a) Leigo(a), para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 

40 da Lei n. 9.099/95. Com o trânsito em julgado, arquive-se, facultado 

desarquivamento posterior, a pedido das partes. Em caso de 

descumprimento, caberá à parte interessada requerer o cumprimento, 

recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do NCPC, a bem da 

celeridade processual e da efetividade da jurisdição. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 02 de julho de 2018. JACOB SAUER, 

Juiz de Direito.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1004874-15.2017.8.11.0040. REQUERENTE: ROSILENE MACHADO 

ANTUNES REQUERIDO: FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL 

LTDA. Decido a lide, com dispensa do relatório (Lei n.º 9.099/95, art. 38). 

Trata-se de “ação de indenização por danos morais e materiais” em que 

sustenta a autora, ROSILENE MACHADO ANTUNES, que possui um 

automóvel Uno, ano 2015, placa QBN5674. Afirma que em 30/06/2016 se 

envolveu em um acidente de trânsito, tendo sido o veículo guinchado até o 

Posto Sorrisão e dois dias após já estava na oficina de chapeação que 

faria o conserto. No dia 05/07/2016 os reparos foram autorizados pela 

seguradora. O seguro lhe ofertou carro reserva para 15 dias apenas, 

passado esse período teve que se locomover de táxi, especialmente 

porque não mora perto do trabalho. Passados 30 dias da autorização de 

conserto a requerente diz que ligava diariamente para a requerida, tanto 

para a concessionária em Cuiabá quanto para o 0800 da fábrica, 

buscando uma solução para a demora no envio das peças. Refere que 

somente em 05/09/2017 conseguiu retirar seu veículo devidamente 

consertado da oficina. Diz ter gasto R$3.200,00 de táxi apenas para o 

período de 25/07 até 04/09/2017. Relata que durante o período que o 

veículo ficou parado a requerida não se dispôs nem a prestar informações 

à consumidora a respeito do andamento da solicitação. Requereu a 

procedência da ação para que a requerida seja condenada ao pagamento 

de indenização por danos morais no valor de R$15.000,00 e danos 

materiais no importe de R$3.200,00, referente às despesas com táxi. A 

requerida, FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS DO BRASIL LTDA, 

apresentou contestação em que afirma que no momento do atendimento 

informou que estava sem a peça em seu estoque, sendo que assim era 

necessário o envio da fábrica. Aduz que a fábrica se localiza em Minas 

Gerais e portanto existe um prazo para que a mesma chegue em seu 

destino. Discorre acerca da dimensão do País e da demora de envio de um 

Estado para outro. Diz que enviou no menor prazo possível a peça. Pugna 

pela improcedência da demanda por inexistir ato ilícito e 

consequentemente dano indenizável. Pois bem, houve no caso em crivo a 

inversão do ônus da prova pelo r. juízo, diante do que cabe a parte 

requerida comprovar que a demora no conserto no veículo não ocorreu 

por fato a ela imputável, o que já adianto, não logrou êxito em provar. A 

autora faz prova que o veículo foi deixado na oficina credenciada para 

conserto, e que na data de 05/07/2017 (fls.21) houve a autorização para o 

conserto, sendo que a devolução do automóvel, devidamente consertado, 

só ocorreu em 05/09/2017, passados exatos 60 dias da entrada do 

veículo na oficina. A alegação inicial diz com falha na prestação do 

serviço, sob o fundamento de que houve demora injustificada na entrega 

do veículo levado a conserto. A tese de defesa da requerida é no sentido 

de que a prolongação do lapso temporal não deu-se por sua culpa, sendo 

a demora inerente ao envio de peças de um Estado para o outro em um 

País das dimensões do Brasil, mas nada prova acerca do que poderia ter 

ocasionado tal demora, se é que há justificativa para tanto. Ademais, 

embora a peça venha de Minas Gerais, como indicou a requerida, nada 

justifica a demora de quase 2 meses para tal envio. Na dicção do art. 14, 

do Código de Defesa do Consumidor, "o fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos". Conforme art. 14, § 3º, do CDC, o fornecedor de 

serviços será exonerado do dever de indenizar somente quando 

conseguir comprovar que o defeito inexiste e/ou que houve fato de 

terceiro ou fato exclusivo da vítima, o que, antecipo, não ocorreu no caso 

sub judice. Como já dito, a relação havida entre as partes é claramente de 

consumo cabendo à requerida demonstrar os fatos extintivos, impeditivos 

e modificativos do direito do autor, no que não obteve êxito. Vale ressaltar, 

que em nenhum momento a requerida tentou minorar os danos, ofertando 

à autora veículo para que pudesse utilizar enquanto o seu estava 

aguardando referida peça. Diante desse contexto, impõe-se a 

condenação da demandada pelos danos morais e materiais ocasionados à 

parte autora. Quanto à pretensão de indenização de danos morais, tem-se 

que a situação vivenciada pela parte autora prescinde da efetiva prova do 

prejuízo, uma vez que as próprias circunstâncias do fato fazem surgir a 

presunção de sofrimento experimentado. Trata-se do chamado dano in re 

ipsa, que “deriva inexoravelmente do próprio fato ofensivo, de tal modo 

que, provada a ofensa, ipso facto está demonstrado o dano moral à guisa 

de uma presunção natural, uma presunção hominis ou facti, que decorre 

das regras da experiência comum”[1]. Sorriso é uma cidade que possui 

grande extensão territorial, onde o transporte público é precário, estando 

os diversos órgãos e estabelecimentos comerciais distantes uns dos 

outros, dificultando o acesso sem veículo automotor, somado às altas 

temperaturas diárias na cidade, que dificultam muito quaisquer caminhadas 

durante a luz do sol. Causas análogas vêm sendo assim julgadas, 

consoante se depreende da seguinte jurisprudência: APELAÇÃO CÍVEL. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS 

MATERIAIS E MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DEMORA 

EXCESSIVA NO CONSERTO DE AUTOMÓVEL SINISTRADO. 

RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO. CABIMENTO. As 

requeridas, empresas fabricante de veículos automotores e prestadora de 

serviços de manutenção, têm o dever de assegurar, em prazo razoável, a 

reposição de peças originais, nos termos do art. 21 e 32, do Código de 

Defesa do Consumidor. Evidenciada a demora excessiva na realização do 

conserto do automóvel do autor, superior a dois meses, faz jus o 

consumidor ao ressarcimento das despesas com a locação de outro 

veículo, a partir do 31º dia subseqüente à autorização dos reparos pela 

seguradora. Reforma da sentença, no ponto. DANO MORAL. 

CONFIGURAÇÃO. Tendo o consumidor ficado privado do uso do bem 

durante longo período, resta caracterizado o dano moral e, por 

conseguinte, a obrigação de indenizar. Violação do princípio da confiança 

e ofensa às regras norteadoras das relações de consumo. Fatos que 
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ultrapassam a esfera do mero aborrecimento. QUANTUM INDENIZATÓRIO. 

FIXAÇÃO. Em atenção aos parâmetros estabelecidos pela doutrina e 

jurisprudência pátrias para a fixação do montante indenizatório, atento às 

particularidades do caso concreto, o quantum de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais), acrescido de correção monetária e juros moratórios legais, se 

mostra razoável e proporcional. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. 

(Apelação Cível Nº 70066404773, Décima Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Paulo Roberto Lessa Franz, Julgado em 

26/11/2015) RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. BMW FABRICANTE E CONCESSIONÁRIA. ATRASO DE 58 DIAS 

NO CONSERTO DO AUTOMÓVEL. PEÇAS DE REPOSIÇÃO. ALEGAÇÃO DE 

FALTA DE PEÇAS DESCABIDA PORQUE INCUMBE Á CONCESSIONÁRIA 

MANTER PEÇAS DE REPOSIÇÃO E Á FABRICA MANTER ESTOQUE DE 

PEÇAS PARA ATENDER AOS CONSUMIDORES ADQUIRENTES DE SEUS 

VEÍCULOS. DEMORA INJUSTIFICADA. TRANSTORNOS E PREOCUPAÇÃO 

INDENIZÁVEIS. INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$3.000,00 E QUE NÃO 

COMPORTA MODIFICAÇÃO SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO NÃO 

PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71007480874, Quarta Turma Recursal Cível, 

Turmas Recursais, Relator: Gisele Anne Vieira de Azambuja, Julgado em 

27/04/2018) APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. DIREITO PRIVADO 

NÃO ESPECIFICADO. INDENIZATÓRIA. VEÍCULO SINISTRADO. DEMORA 

EXCESSIVA NO CONSERTO. FALTA DE PEÇAS E DEMORA NO 

FORNECIMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CONCESSIONÁRIA E FABRICANTE. 

DESCUM-PRIMENTO CONTRATUAL. DANO EXCEPCIO-NALMENTE 

CONFIGURADO. QUANTUM INDE-NIZATÓRIO E HONORÁRIOS MANTIDOS. 

Veículo da autora, sinistrado, levado à concessionária do fabricante para 

conserto, sendo este devidamente autorizado pela seguradora. Presente a 

falha na prestação de serviço quando há demora excessiva (cerca de 

quatro meses) para o conserto do veículo decorrente da falta de peças de 

reposição e demora no fornecimento destas, restando configurada a 

responsabilidade solidária da concessionária e fabricante pelos danos 

causados ao consumidor, nos termos do art. 18, do CDC. A demora 

excessiva para o conserto do veículo em razão da falta de peças para 

substituição, ultrapassa a barreira do mero dissabor cotidiano, 

configurando o dano moral. Quantum indenizatório fixado em R$ 

10.000,00, valor que se mostra adequado às circunstâncias do caso 

concreto, considerados os princípios da proporcionalidade e 

razoabilidade, bem como os parâmetros adotados em casos análogos. 

Tratando-se de responsabilidade contratual, os juros moratórios sobre o 

quantum indenizatório incidem a contar da citação, nos termos do art. 240, 

do CPC. Honorários fixados em favor dos procuradores da autora que não 

comportam redução, haja vista que em consonância com os parâmetros 

definidos pelo §2º., do art. 85, do CPC. O fato de a autora ter sucumbindo 

em parte dos pedidos restou apreciado, de forma equitativa, ao atribuir a 

ela o pagamento de parte das custas e honorários em favor dos 

procuradores das rés. Honorários devidos pela autora majorados com 

base no §11º., do art. 85, do CPC. APELOS E RECURSO ADESIVO 

DESPROVIDOS. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70075864652, Décima 

Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Luiz 

Pozza, Julgado em 15/03/2018) Para se fixar o valor indenizatório 

ajustável à hipótese concreta, deve-se ponderar o ideal da reparação 

integral e da devolução das partes ao status quo ante. Este princípio 

encontra amparo legal no artigo 947 do Código Civil e no artigo 6º, inciso 

VI, do mesmo diploma legal. No entanto, não sendo possível a restitutio in 

integrum em razão da impossibilidade material desta reposição, 

transforma-se a obrigação de reparar em uma obrigação de compensar, 

tendo em vista que a finalidade da indenização consiste, justamente, em 

ressarcir a parte lesada. Em relação à quantificação da indenização, é 

necessário analisar alguns aspectos para se chegar a um valor justo para 

o caso concreto, atentando-se à extensão do dano, ao comportamento 

dos envolvidos, às condições econômicas e sociais das partes e à 

repercussão do fato, além da proporcionalidade e da razoabilidade. Assim, 

considerando as particularidades do caso concreto, tenho que o valor da 

indenização, segundo os padrões estabelecidos pelas Turmas Recursais, 

deva ser de R$ 7.000,00 (sete mil e reais), valor que entendo razoável e 

adequado, não implicando ônus excessivo ao credor nem enriquecimento 

sem causa aos devedores. Ainda, merece reparação o valor pleiteado a 

título de danos materiais, visto que houve a comprovação do efetivo gasto 

com táxi em parte do período que a autora ficou privada da utilização do 

seu veículo, o que alcança o valor de R$3.200,00, devendo incidir sobre o 

mesmo correção monetária pelo INPC a contar da data do respectivo 

desembolso e com juros de mora de 1% ao mês a contar da citação inicial. 

Ante o exposto, opino pela PROCEDÊNCIA da ação para: a) condenar as 

requeridas, de forma solidária, ao pagamento de R$7.000,00 (sete mil 

reais) a título de danos morais, devendo incidir sobre tal valor correção 

monetária pelo INPC a contar da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) 

e juros de mora a contar do evento danoso (artigo 398 do CC e Súmula 54 

do STJ); b) condenar as requeridas, de maneira solidária ao pagamento de 

R$3.200,00, a título de danos materiais, devendo incidir sobre o valor 

correção monetária pelo INPC a contar da data do respectivo desembolso 

e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação inicial. Sem custas e 

honorários nos termos do disposto no artigo 55 da Lei 9.099/95. Submeto 

à apreciação do Juiz Presidente do Juizado Especial Cível para 

homologação. Sorriso/MT, 14 de junho de 2018. Janaína L. Franz Tartari 

Juíza Leiga Atendidos os requisitos legais, HOMOLOGO o projeto de 

sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), para que produza seus 

efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se, facultado desarquivamento posterior, a pedido das 

partes. Em caso de descumprimento, caberá à parte interessada requerer 

o cumprimento, recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do 

NCPC, a bem da celeridade processual e da efetividade da jurisdição. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 02 de julho de 2018. 

JACOB SAUER, Juiz de Direito. [1] CAVALIERI Filho, Sergio. Programa de 

responsabilidade civil. 8. ed. São Paulo: Atlas: 2009, p. 86.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1005586-05.2017.8.11.0040. REQUERENTE: LIVIANE VELOSO ROCHA 

REQUERIDO: UNIC SORRISO LTDA Narra a parte autora, LIVIANE VELOSO 

ROCHA, que ingressou na instituição de ensino requerida no primeiro 

semestre de 2016 cursando Psicologia, tendo aderido ao Parcelamento 

Estudantil Privado (PEP30), em que pagaria 30% da mensalidade sendo os 

outros 70% financiados. A partir do 3º semestre foi beneficiada com o 

FIES em 85% e o restante do valor da semestralidade (15%) foi concedido 

a autora por meio de bolsa pagante. No segundo semestre de 2017, veio a 

ser impedida de efetuar a rematrícula. Ao procurar a reclamada foi 

informada que o motivo era a não renovação do PEP30. Disse que explicou 

que as mensalidade agora eram quitadas pelo FIES e por meio de bolsa, 

mas não conseguiu acessar o portal. Requereu: a) a tutela antecipada de 

urgência para suspender a cobrança do débito impugnado, devendo 

efetuar todas as matrículas no curso de psicologia até o término da 

graduação, sem qualquer ônus financeiro; b) declaração da inexistência 

do débito de R$6.540,25; b) a condenação da requerida ao pagamento de 

indenização por danos morais no valor de R$10.000,00. Foi deferida a 

medida liminar e determinada a inversão do ônus da prova. A requerida, 

em síntese, afirma que a parte autora está com débitos no valor de 

R$7.051,19 referente a valor de 70% da parcela da mensalidade 

financiada pelo PEP. Diz que ao solicitar o cancelamento do PEP é de 

obrigação da mesma efetuar o pagamento desses valores. Diz que não 

houve negativação do nome da autora, pelo que não há que se falar em 

danos morais. Pois bem, quanto ao mérito, houve no caso em crivo a 

inversão do ônus da prova pelo r. juízo, diante do que cabe à parte 

requerida comprovar a licitude da cobrança. A requerida, contudo, não 

demonstrou a legalidade da cobrança, em primeiro lugar pois não 

comprova que após o trancamento do parcelamento as parcelas 

venceriam antecipadamente. O que é relatado tanto pela parte autora 

quanto pela parte requerida é que após a conclusão do curso deveria 

haver o pagamento do valor financiado, entretanto, a autora não concluiu 

o curso, estando agora apenas na metade dele. Ainda, não foi juntado aos 

autos qualquer contrato de prestação de serviços educacionais que 

demonstre que quando do cancelamento do PEP, haveria o vencimento 

antecipado das parcelas do semestre cursado, portanto, não há como 

aferir a legalidade de tal cobrança. A autora somente efetuou o 

cancelamento do parcelamento pois conseguiu benefício mais vantajoso, 

qual seja, FIES de 85% e bolsa pagante. Desse modo, não houve 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102874/7/2018 Página 204 de 859



conclusão do curso, de modo que entendo não ser possível a cobrança 

dos valores financiados dos semestres de 2016/1, 2016/2, pois ausente 

previsão contratual nesse sentido. Vale ressaltar que não estou 

reconhecendo que a parte autora não deve nada mais à requerida, visto 

que a próprio aluna admite em contestação que aderiu ao parcelamento 

estudantil e que pagaria o valor parcelado ao final do período do curso. 

Entretanto, não comprovou a Universidade a legalidade de se efetuar tal 

cobrança de forma antecipada, após o cancelamento do parcelamento. 

Quanto aos danos morais, entendo os mesmos inocorrentes no caso em 

apreço, em primeiro lugar, pois o valor cobrado é devido pela parte autora, 

entretanto não pode ser exigido neste momento, nos termos da 

fundamentação. Ainda, em que pese tenha havido bloqueio de acesso ao 

portal do aluno, a autora não comprovou nenhum prejuízo efetivo 

decorrente de tal bloqueio, sendo que, ademais, houve o deferimento de 

liminar, com a fixação de multa para o caso de inscrição do débito. Não há 

notícia de cobrança vexatória ou qualquer outra afronta à personalidade 

da parte autora. DISPOSITIVO Face ao exposto, opino pela PARCIAL 

PROCEDÊNCIA da ação declaratória, para: a) Declarar a inexigibilidade do 

débito de R$6.540,25, referente ao parcelamento estudantil privado (PEP 

30), até que a autora conclua o curso de Psicologia, não podendo a 

requerida praticar qualquer ato que impeça a aluna de acessar o portal 

acadêmico, realizar provas e demais avaliações, frequentar as aulas e 

efetivar as rematrículas e todos os atos necessários à conclusão do 

curso, sob pena de multa de R$500,00 por dia devidamente comprovado 

de descumprimento; b) confirmar a tutela de urgência anteriormente 

deferida. Sem custas e honorários nos termos do disposto no artigo 55 da 

Lei 9.099/95. Submeto à apreciação do Juiz Presidente do Juizado 

Especial Cível para homologação. Sorriso/MT, 16 de junho de 2018. 

Janaína L. Franz Tartari Juíza Leiga Atendidos os requisitos legais, 

HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), 

para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 

9.099/95. Com o trânsito em julgado, arquive-se, facultado 

desarquivamento posterior, a pedido das partes. Em caso de 

descumprimento, caberá à parte interessada requerer o cumprimento, 

recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do NCPC, a bem da 

celeridade processual e da efetividade da jurisdição. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 02 de julho de 2018. JACOB SAUER, 

Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006402-84.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINE GRIGOLETTO PAVAN (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1006402-84.2017.8.11.0040. REQUERENTE: CAROLINE GRIGOLETTO 

PAVAN REQUERIDO: UNIC EDUCACIONAL LTDA Narra a parte autora, 

CAROLINE GRIGOLETTO PAVAN, que prestou vestibular e pagou boleto 

referente a este, mas que nunca efetivou matrícula e nem mesmo 

contratou os serviços da requerida. Após entrar em contato informando a 

desistência foi informada pela reclamada que o boleto era referente à 

matrícula e que o pagamento do mesmo implicava em aceitar as condições 

impostas pela reclamada, e que para efetuar o cancelamento teria que 

pagar o semestre integral. Diz que tentou obter empréstimo com uma 

instituição financeira o qual foi negado ante negativação em seu nome 

efetuada pela requerida. Requer: a) devolução de R$148,93 efetuada pela 

requerente referente a matrícula que não foi efetuada; b) a condenação 

da requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de 

R$15.000,00. Foi deferida tutela de urgência para determinar a imediata 

exclusão do nome da parte autora dos órgãos de restrição ao crédito e a 

inversão do ônus probatório. A requerida contesta afirmando que a 

reclamante nunca declarou a evasão do curso, tendo demostrado 

interesse em estudar na universidade e efetuado o pagamento da 

matrícula. Diz que quando é realizada a desistência fica automaticamente 

vencido o saldo acadêmico, que deve ser quitado. Afirma que a 

requerente deve o valor de R$5.698,05 de mensalidades em aberto, 

formulando pedido contraposto de pagamento de tal valor. A requerente 

nega ter efetuado matrícula na instituição de ensino requerida, afirmando 

que apenas prestou vestibular mas que, entretanto, optou por cursar em 

outra Universidade, nunca tendo frequentado sequer uma aula na 

instituição ré. A requerida, por sua vez, nega tal fato, afirmando que 

houve matrícula e evasão sem que fosse comunicada a Universidade. 

Desse modo, primeiramente deve-se analisar se houve ou não a matrícula. 

A requerida apresenta um “contrato de prestação de serviços 

educacionais” em que aparece como contratante a requerente, no entanto, 

o mesmo não está assinado pela autora, de modo que não se pode supor 

que houve tal contratação. Há ainda, um “comprovante de oferta – 2017/2” 

onde também não há assinatura do “aluno/responsável”. Assim, não há 

nos autos qualquer prova de que a requerente tenha se matriculado 

efetivamente na instituição ré, de modo que não pode ser exigido da 

mesma pagamento de mensalidades de um curso que não se matriculou e 

nunca frequentou. Portanto, não há nos autos prova da legalidade do valor 

cobrado, pois ausente prova concreta de onde se originou tal débito e até 

mesmo da matrícula no curso. Sendo assim, declaro ilegal a cobrança do 

valor de R$2.620,80, com relação ao contrato AG00000003752348, bem 

como qualquer valor referente a mensalidades do curso de Engenharia 

Civil, pois não há prova de que a autora tenha se matriculado no mesmo, 

nos termos da fundamentação, julgando, por consequência lógica, 

improcedente o contrapedido formulado. Desta feita, evidenciada a 

conduta ilícita da reclamada, ao providenciar a inscrição por débito 

inexistente, o dano moral daí decorrente é o que se denomina dano moral 

“in re ipsa”, ou decorrente do ato ilícito em si, a dispensar prova 

específica, consoante tranquila orientação jurisprudencial: AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO RESTRITIVO AO CRÉDITO. 

RELAÇÃO JURÍDICA NEGADA PELA CONSUMIDORA. AUSÊNCIA DE 

PROVA POR PARTE DA EMPRESA DE TELEFONIA DA CONTRATAÇÃO 

DOS SERVIÇOS PELA AUTORA. DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO. 

MANUTENÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. No 

caso dos autos, a parte ré aduz que a inscrição do nome da autora no rol 

de inadimplentes é decorrente da contratação de serviços de telefonia em 

nome da mesma. Entretanto, a recorrente não trouxe aos autos documento 

capaz de comprovar a existência da contratação dos serviços. Ademais, 

percebe-se que o documento acostado à fl. 57 forma prova unilateral, 

diante da ausência de assinatura da autora ou qualquer autenticidade. 

Nesse sentido, por tratar-se de prova frágil, não serve para demonstrar a 

contratação dos serviços pela autora. Colhe-se da jurisprudência: "Não 

demonstrada a relação jurídica pelo fornecedor, que possui plenas 

condições de apresentar a gravação da ligação telefônica contendo o teor 

da contratação ou algum documento posterior com a assinatura do 

contratante, que pode ser colhida no momento da instalação da linha 

telefônica (em se tratando de terminal fixo) ou quando da entrega do 

aparelho (em se tratando de telefone móvel), a declaração de inexistência 

da relação jurídica é medida que se impõe" (Apelação Cível nº 

2011.500597-5, rel. Des. Viviane Isabel Daniel Speck de Souza, j. 

10.12.2012). Em sendo assim, diante da negativa da autora em ter 

contratado com a empresa a aquisição de serviços telefônicos, cujo débito 

ensejou a negativação de seu nome, é de incumbência da empresa ré a 

comprovação convincente da expressa contratação. No que tange ao 

pedido da recorrente de minoração do quantum indenizatório, vale 

ressaltar que os critérios de fixação da reparação por dano moral, por 

serem bastante subjetivos e ligados às peculiaridades de cada caso 

concreto, merecem ser observados sob a ótica da justa reparação ao 

ofendido, devendo, no entanto, servir para coibir nova prática ofensiva, 

sem que exceda o limite da punição a ponto de causar grave prejuízo 

econômico ao ofensor. Sopesadas as características dos autos, 

mantém-se o quantum fixado pelo juízo a quo, pois mostra-se justo e 

razoável, não merecendo redução. Sentença confirmada por seus 

próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95). (Recurso Inominado 

nº 2013.400211-8, 4ª Turma de Recursos dos Juizados Especiais Cíveis e 

Criminais/SC, Rel. Eliza Maria Strapazzon. j. 30.07.2013). INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – DÉBITO 

GERADO – NEGLIGÊNCIA DA PRESTADORA DE SERVIÇO – INSCRIÇÃO 

INDEVIDA DO NOME NO CADASTRO DOS INADIMPLENTES – AUSÊNCIA 

DE PROVA CABAL EM CONTRÁRIO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM 

INDENIZATÓRIO MANTIDO – VERBA HONORÁRIA – RECURSO 

DESPROVIDO. No caso, o nexo de causalidade pauta-se na ligação entre 

a má prestação do serviço pela ré, bem como pelos transtornos gerados 

em decorrência desta conduta, que gerou débito inexistente, levando a 

inscrição do seu nome no cadastro do SPC/SERASA. A inscrição indevida 
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nos órgãos de proteção ao crédito, por si só configura o dano moral. O 

arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser 

feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, 

moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação 

ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade 

econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na 

sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso 

concreto. Havendo condenação ao pagamento de indenização por dano 

moral, correto se mostra o percentual fixado a título de honorários 

advocatícios, sendo justo e razoável, de acordo com o art. 85, § 2º, do 

CPC/15. (Ap 5194/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, 

QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 15/03/2017, Publicado no DJE 

22/03/2017) No que tange à fixação do valor da reparação, é importante 

que se considere a condição da reclamada de uma das maiores 

instituições de ensino do País. Soma-se ainda o fato de que 

comprovadamente a autora passou pelo constrangimento de ter recusado 

o acesso ao crédito, fato que, não é difícil imaginar, lhe causou enorme 

frustração e constrangimento. Nesses termos, reputo adequado o valor de 

R$ 8.000,00 (oito mil reais), suficiente para compensar a reclamante pela 

angústia experimentada, bem como para dissuadir a reclamada a repetir o 

ato ilícito, por meio da melhor administração de seus bancos de dados e 

sistemas administrativo e financeiro, sendo inconcebível cobrar uma dívida 

e inscrever no SPC uma dívida que nunca existiu. Ante o exposto, julgo 

procedente o pedido, para o efeito de declarar a inexistência do débito 

impugnado, no valor de R$2.620,80, com relação ao contrato 

AG00000003752348, bem como qualquer valor referente a mensalidades 

do curso de Engenharia Civil, e condenar a reclamada ao pagamento de 

R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais, a ser atualizado pelo 

INPC a contar da data de publicação desta sentença (Súmula 362 do STJ) 

e acrescido de juros legais a contar da data do evento danoso (Súmula 54 

do STJ), qual seja, a data da inscrição indevida (24/11/2017). Submeto à 

apreciação do Juiz Presidente do Juizado Especial Cível para 

homologação. Sem custas e honorários nos termos do disposto no artigo 

55 da Lei 9.099/95. Submeto à apreciação do Juiz Presidente do Juizado 

Especial Cível para homologação. Sorriso/MT, 17 de junho de 2018. 

Janaína L. Franz Tartari Juíza Leiga Atendidos os requisitos legais, 

HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), 

para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 

9.099/95. Com o trânsito em julgado, arquive-se, facultado 

desarquivamento posterior, a pedido das partes. Em caso de 

descumprimento, caberá à parte interessada requerer o cumprimento, 

recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do NCPC, a bem da 

celeridade processual e da efetividade da jurisdição. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 02 de julho de 2018. JACOB SAUER, 

Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010256-40.2012.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FERRAGENS INDAMAR LTDA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

8010256-40.2012.8.11.0040. EXEQUENTE: FERRAGENS INDAMAR LTDA - 

ME EXECUTADO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos, etc. Relatório dispensado, nos termos do previsto no art. 38, 

caput, da Lei nº 9.099/95. Foi deferido prazo de 5 dias ao exequente a fim 

de se manifestar acerca dos rumos da execução, tendo o mesmo 

permanecido inerte, deixando transcorrer in albis o prazo (ID 13797715). 

Sendo assim, opino pela extinção do presente feito, sem julgamento do 

mérito, nos termos do artigo 485, III do Código de Processo Civil. Sem 

custas e honorários nos termos do disposto no artigo 55 da Lei 9.099/95. 

Submeto à apreciação do Juiz Presidente do JEC. Sorriso/MT, 21 de junho 

de 2018. Janaína L. Franz Tartari Juíza Leiga Atendidos os requisitos 

legais, HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) 

Leigo(a), para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da 

Lei n. 9.099/95. Publique-se. Registre-se. Arquive-se. Sorriso/MT, 02 de 

julho de 2018. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005138-32.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS AMORIM FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO ALEIXO JUNIOR OAB - MT0016527A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1005138-32.2017.8.11.0040. REQUERENTE: LUCAS AMORIM FERREIRA 

REQUERIDO: CLARO S/A Vistos, etc. Relatório dispensado, nos termos do 

previsto no art. 38, caput, da Lei nº 9.099/95. A procuração juntada aos 

autos está apócrifa, de modo que foi o autor instado a sanar a 

irregularidade (ID12995187), quedando-se inerte (13772829). Assim, 

tenho que o autor não procedeu à regularização necessária ao 

prosseguimento da ação, razão pela qual opino por JULGAR EXTINTO este 

processo, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO de mérito, nos termos do artigo 

485, III e IV do NCPC. Sorriso/MT, 21 de junho de 2018. Janaína L. Franz 

Tartari, Juíza Leiga Atendidos os requisitos legais, HOMOLOGO o projeto 

de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), para que produza seus 

efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se, facultado desarquivamento posterior, a pedido das 

partes. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Sorriso/MT, 02 de julho de 

2018. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001384-48.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOELMA CRUZ NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1001384-48.2018.8.11.0040. REQUERENTE: JOELMA CRUZ NASCIMENTO 

REQUERIDO: VIVO S.A. I - Embora intimada, a parte reclamante não 

regularizou o vício sanável constatado (Comprovante de endereço em seu 

nome, ou com declaração de domicílio firmada pelo titular do comprovante 

apresentado; Certidões expedidas fisicamente – “balcão” - pelo 

SPC/SERASA), diante do que se impõe o indeferimento da inicial. II - Ante o 

exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e nos termos do art. 485, I, do 

NCPC, deixo de analisar o mérito. III - Sem custas. IV - Publique-se. 

Registre-se. Intime-se a parte reclamante. V - Com o trânsito em julgado, 

arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001994-50.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EVALDO RODRIGUES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO CARLOS PEREIRA (REQUERIDO)

JHON LENON SILVA SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1001994-50.2017.8.11.0040. REQUERENTE: EVALDO RODRIGUES 

REQUERIDO: ANTONIO CARLOS PEREIRA, JHON LENON SILVA SANTOS I 
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- A parte reclamante, injustificadamente, não compareceu à audiência de 

conciliação (ID 10792995), razão pela qual, com fundamento no art. 51, I, 

da Lei nº 9.099/95, JULGO EXTINTO este processo, sem julgamento de 

mérito. II - Custas pela parte reclamante (Lei n.º 9.099/95, art. 51, §2º, e 

Enunciado 28 do FONAJE). III - Publique-se. Registre-se. Intime-se o polo 

ativo, já com o cálculo das custas a pagar. IV - Com o trânsito em julgado - 

e cumprido o art. 467 da CNGC em caso de inadimplemento das custas 

processuais - arquive-se. SORRISO, 21 de junho de 2018. JACOB SAUER, 

Juiz(a) de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010534-36.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO PARMA TIMIDATI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO PARMA TIMIDATI OAB - MT0016027A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO FERNANDO SCHNEIDER OAB - MT0008117A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

8010534-36.2015.8.11.0040. REQUERENTE: FERNANDO PARMA TIMIDATI 

REQUERIDO: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. I - Homologo o 

acordo firmado pelas partes nestes autos (Id. 11098173), para que 

produza os efeitos legais, e assim JULGO EXTINTA a execução, em 

conformidade com a disposição do art. 924, II, do NCPC. II - Sem custas. III 

- Publique-se. Registre-se. Arquive-se, independentemente de prévia 

intimação das partes (CNGC, art. 914). SORRISO, 25 de junho de 2018. 

JACOB SAUER, Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010930-81.2013.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS FERRONATO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Nadja Laura Pleutim de Deus OAB - MT0010382A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIR JOSE PACHECO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

8010930-81.2013.8.11.0040. EXEQUENTE: ELIAS FERRONATO 

EXECUTADO: VALDIR JOSE PACHECO I - Embora intimada (ID 13011122), 

a parte reclamante manteve-se inerte, não providenciando o impulso 

processual necessário, de modo que caracterizado o abandono da causa 

por mais de 30 (trinta) dias. II - Diante disso, atento ao disposto no art. 51, 

§1º, da Lei n.º 9.099/95, JULGO EXTINTO este processo, sem resolução 

de mérito, em conformidade com a regra do art. 485, III, do NCPC. III - 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. IV - Com o trânsito em julgado, 

arquive-se. SORRISO, 28 de junho de 2018. JACOB SAUER, Juiz(a) de 

Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003140-29.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR GREGGIO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO MARCELOS PEREIRA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1003140-29.2017.8.11.0040. REQUERENTE: VALDIR GREGGIO 

REQUERIDO: JOAO MARCELOS PEREIRA DOS SANTOS I - A parte 

reclamante, injustificadamente, não compareceu à audiência de 

conciliação (ID 13524070), razão pela qual, com fundamento no art. 51, I, 

da Lei nº 9.099/95, JULGO EXTINTO este processo, sem julgamento de 

mérito. II - Custas pela parte reclamante (Lei n.º 9.099/95, art. 51, §2º, e 

Enunciado 28 do FONAJE). III - Publique-se. Registre-se. Intime-se o polo 

ativo, já com o cálculo das custas a pagar. IV - Com o trânsito em julgado - 

e cumprido o art. 467 da CNGC em caso de inadimplemento das custas 

processuais - arquive-se. SORRISO, 21 de junho de 2018. JACOB SAUER, 

Juiz(a) de Direito.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003233-26.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIVAL VAGE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1003233-26.2016.8.11.0040. REQUERENTE: FRANCIVAL VAGE DA SILVA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. RELATÓRIO Vistos, etc. Relatório 

dispensado, nos termos do previsto no art. 38, caput, da Lei nº 9.099/95. 

FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito 

c/c indenização por danos morais ajuizada por FRANCIVAL VAGE DA 

SILVA em face de VIVO S.A, na qual sustenta que em setembro de 2016 

vinha sofrendo cobranças no valor de R$29,90 por uma suposta 

prestação de serviço referente ao número 66-99907-6301. Diz que 

desconhece tal número, nunca contratou ou fez uso de tal linha, bem 

como jamais deu autorização para que alguém contratasse a mesma. 

Tentou resolução através do PROCON, sem êxito. Requer a procedência 

da ação para que seja declara a inexistência dos valores cobrados, bem 

como a requerida de abstenha de inscrever o nome do autor nos 

cadastros restritivos de crédito, com a consequente condenação ao 

pagamento de danos morais. A requerida contesta e discorre sobre a 

improcedência da ação, por ter havido regular prestação de serviços. 

Junta prints de telas do sistema que supostamente comprovam a mesma. 

Relata que as linhas inicialmente foram habilitadas no plano pré, e 

posteriormente migradas para o plano pós. Afirma ser legítima a cobrança 

do débito. Aduz a possibilidade de fraude. Diz inexistirem danos morais 

indenizáveis. Foi indeferida a tutela requerida e deferida a inversão do 

ônus da prova. Importante frisar que trata-se de relação de consumo, pois 

os sujeitos da relação são o fornecedor de serviços e o consumidor 

(artigo 3o do CDC), de modo que inverte-se o ônus da prova. Quanto ao 

mérito, verifico que se insurge-se a parte autora quanto a cobrança de 

serviços não contratos. A requerente alega desconhecer o contrato em 

questão, enquanto a requerida alega que a linha foi contratada pela parte 

autora, tendo sido utilizada. A controvérsia é singela e não demanda 

maiores elucubrações, pois, tratando-se de cobranças indevidas por 

impontualidade no pagamento, tem-se que incumbe ao responsável 

cobrança demonstrar a legalidade da mesma. A requerida, contudo, não 

demonstrou a efetiva contratação de seus serviços, seja por meio de 

assinatura da parte autora em contrato físico, seja por meio de gravações 

telefônicas, trazendo apenas telas de sistema geradas unilateralmente, o 

que conduz à conclusão de que a inscrição negativa carece de 

legitimidade. Assim, não há os autos prova da legalidade da contratação e, 

consequentemente do valor cobrado, pois ausente prova da contratação 

dos serviços, de modo que declaro a cobrança inexigível. Não há nos 

autos cópia de contrato ou ao menos gravação da ligação telefônica onde 

supostamente a parte teria contratado os serviços ou migrado do plano 

pré-pago para o pós-pago, como referiu a ré na contestação. Se houve 

fraude, como alega a requerida que pode ter ocorrido, certamente ela se 

deu por falha nos procedimentos da empresa, que possui procedimentos 

falhos de contratação, pois não consegue evitar tal burla, cabendo à 

mesma aprimorar seus sistemas, a fim de que mantenha no cadastro 

dados fidedignos de contratação. No que se refere aos danos morais, não 

houve inscrição indevida ou ao menos prova dela, de modo que entendo 

que a simples cobrança indevida, não dá ensejo à sua ocorrência, na atual 

esteira da jurisprudência: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. 

TELEFONIA. PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. SERVIÇO NÃO CONTRATADO. "COMODIDADE PACOTE 

DE SERVIÇOS INTELIGENTES 2". COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO EM 

DOBRO DE VALORES. DANOS MORAIS NÃO OCORRENTES. Na presente 
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ação restou constatado que o serviço não foi solicitado pela parte autora, 

portanto, indevida é a sua cobrança. Entretanto, observa-se que a 

demandante não juntou aos autos os comprovantes de pagamentos das 

faturas em que o serviço não contratado é cobrado, ônus que lhe 

incumbia a teor do disposto no artigo 333, I, do CPC. Pois, para fins de 

devolução de valores cobrados indevidamente é necessário que o 

consumidor comprove o seus respectivos desembolsos. Contudo, diante 

da impossibilidade de afastamento da restituição em dobro dos valores 

cobrados pelo serviço não solicitado (fls. 11/15), sob pena de "reformatio 

in pejus", não se mostra possível a reforma da decisão, neste aspecto. 

Sendo assim, o valor a ser devolvido pela ré ao autor perfaz R$198,30, já 

calculado em dobro, conforme determinado em sentença. Quanto aos 

danos morais, tenho-os como não configurados, pois não verifico nos 

autos a ocorrência de ofensa por parte da ré aos atributos 

personalíssimos do demandante, nem mesmo algum tipo de humilhação ou 

constrangimento a ensejar a pretendida indenização por danos morais. 

Embora, não se negue emanarem aborrecimentos em decorrência de 

cobranças indevidas, o autor não aponta terem decorrido maiores 

conseqüências, que não o mero dissabor da vida cotidiana, tratando-se a 

situação vivenciada pelo demandante de inconvenientes normais e 

inerentes à espécie, os quais não passíveis de indenização por dano à 

esfera pessoal. Sentença que merece ser confirmada por seus próprios e 

jurídicos fundamentos, consoante o disposto no art. 46 da Lei 9099/95. 

RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71004735759, Terceira Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Silvia Muradas Fiori, Julgado 

em 08/05/2014). (grifo meu). RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. 

TELEFONIA. ALTERAÇÃO DE PLANO MENSAL SEM A ANUENCIA DO 

AUTOR. AÇÃO DECLARATORIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C 

PEDIDO DE DEVOLUÇÃO EM DOBRO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS. 

COBRANÇAS DEVIDAS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. (...) 

Quanto ao pedido de danos morais, o autor alega genericamente em 

recurso ter sofrido tal dano, o qual não vislumbro no presente caso. Com 

relação a alegada inscrição negativa o demandante não juntou aos autos 

documentos que comprovassem tal fato. Ademais, ante a inadimplência do 

consumidor eventual negativação seria devida, tratando-se de um 

exercício de direito da operadora. Assim, tem-se que a circunstância não 

enseja a possibilidade de caracterização do dano moral, na medida em que 

se trata de mero descumprimento contratual. Além disso, não verifico nos 

autos a ocorrência de ofensa por parte da ré aos atributos 

personalíssimos da demandante, nem mesmo algum tipo de humilhação ou 

constrangimento a ensejar a pretendida indenização por danos morais. No 

caso, tem-se que a situação vivenciada pela requerente não ultrapassa de 

mero dissabor da vida cotidiana, o qual não é passível de indenização. 

RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71004761961, Terceira Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Silvia Muradas Fiori, Julgado 

em 08/05/2014) (grifo meu). O fato em liça constitui mero dissabor e não 

acarreta abalo psicológico a ensejar dano moral. Trata-se de uma situação 

desagradável, mas não passa disso, não foge da normalidade, do 

corriqueiro. Por consequente, na esteira dos precedentes acima citados, o 

mero descumprimento contratual não enseja a reparação por dano moral, 

já que inocorrente qualquer afronta a direito de personalidade. Nesse 

sentido é o magistério de Sergio Cavalieri Filho (Programa de 

Responsabilidade Civil. 8. ed. São Paulo: Atlas, 2009, p. 83-84): “Dissemos 

linhas atrás que dano moral, à luz da Constituição vigente, nada mais é do 

que agressão à dignidade da pessoa humana. Que conseqüências podem 

ser extraídas daí? A primeira diz respeito à própria configuração do dano 

moral. Se dano moral é agressão à dignidade humana, não basta para 

configurá-lo qualquer contrariedade. Nessa linha de princípio, só deve ser 

reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, 

fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento 

psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio 

em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou 

sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, 

além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no 

trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são 

intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do 

indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano 

moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais 

triviais aborrecimentos. Dor, vexame, sofrimento e humilhação são 

conseqüência, e não causa. Assim como a febre é o efeito de uma 

agressão orgânica, dor, vexame e sofrimento só poderão ser 

considerados dano moral quando tiverem por causa uma agressão à 

dignidade de alguém. Assim, a hipótese dos autos por si só não acarreta 

dano moral. Para que este seja configurado é necessária a prova da 

existência de grave incômodo que fuja da normalidade e cause abalo 

psicológico. Entretanto, analisando-se o caso concreto, não se vislumbra 

tal situação. A parte requerente não trouxe aos autos nenhuma prova no 

sentido de ter sofrido grave constrangimento em virtude das cobranças 

indevidas. Como já salientado não há prova de inscrição indevida de seu 

nome nos cadastros restritivos de crédito. DISPOSITIVO Face ao exposto 

opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da presente ação, para a suspensão 

das cobranças em nome do autor com relação ao telefone 66-99907-6301, 

declarando inexigível qualquer débito que diz respeito a tal linha telefônica, 

devendo a requerida se abster de inscrever o nome do autor em 

cadastros restritivos em decorrência de tal débito. Sem custas e 

honorários nos termos do disposto no artigo 55 da Lei 9.099/95. Submeto 

à apreciação do Juiz Presidente. Sorriso-MT, 21 de junho de 2018. Janaína 

L. Franz Tartari Juíza Leiga Atendidos os requisitos legais, HOMOLOGO o 

projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), para que produza 

seus efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se, facultado desarquivamento posterior, a 

pedido das partes. Em caso de descumprimento, caberá à parte 

interessada requerer o cumprimento, recomendando-se observância ao 

disposto no art. 524 do NCPC, a bem da celeridade processual e da 

efetividade da jurisdição. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 

02 de julho de 2018. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000750-52.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO DA CONCEICAO DOS ANJOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1000750-52.2018.8.11.0040. REQUERENTE: EDUARDO DA CONCEICAO 

DOS ANJOS REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Relatório 

dispensado, nos termos do previsto no art. 38, caput, da Lei nº 9.099/95. 

A parte autora formulou pedido de desistência do processo (ID 12538189). 

Não tendo havido citação da parte adversa, opino pela extinção do 

presente feito, sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, VIII do 

Código de Processo Civil. Custas pela parte reclamante (artigo 90 NCPC). 

Submeto à apreciação do Juiz Presidente do JEC. Sorriso/MT, 21 de junho 

de 2018. Janaína L. Franz Tartari Juíza Leiga Atendidos os requisitos 

legais, HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) 

Leigo(a), para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da 

Lei n. 9.099/95. Publique-se. Registre-se. Arquive-se. Sorriso/MT, 02 de 

julho de 2018. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003345-58.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE DIAS MESQUITA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1003345-58.2017.8.11.0040. REQUERENTE: FELIPE DIAS MESQUITA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. RELATÓRIO Vistos, etc. Relatório 

dispensado, nos termos do previsto no art. 38, caput, da Lei nº 9.099/95. 

FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de ação em que refere a parte autora, FELIPE 

DIAS MESQUITA, que possui plano telefônica com a requerida com os 

seguintes benefícios: com os benefícios: Franquia de Internet, Minutos 

Locais Livres, Minutos Locais Vivo, Minutos DDD Vivo, Roaming Nacional, 

SMS Livre, Pacote Internet Bônus 500MB 6M e Vivo Avisa Anual, no valor 
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mensal de R$219,99, e mais um pacote de FIXO LIVRE ILIMITADO, no valor 

de R$14,99, cobrado à parte, totalizando assim o valor de R$234,98. 

Afirma que a partir de março de 2017 passou a receber faturas em 

valores superiores ao contratado. Requer a repetição em dobro dos 

valores pagos indevidamente, a condenação da requerida ao pagamento 

de indenização por danos morais e o envio das próximas faturas no valor 

contratado de R$234,98. Foi deferida a inversão do ônus probatório e 

indeferida a tutela de urgência. A requerida contesta afirmando que a 

regularidade das cobranças, dizendo que o autor utilizou serviços além de 

sua franquia. Diz inexistir dano moral indenizável e que todo serviço foi 

cobrado e prestado de acordo com o contratado. Importante frisar que 

trata-se de relação de consumo, pois os sujeitos da relação são o 

fornecedor de serviços e o consumidor (artigo 3o do CDC), de modo que 

inverteu-se o ônus da prova. Em primeiro lugar, vislumbro que conforme 

afirmou a autora e não tendo sido negado pela requerida, o valor do plano 

controle contratado foi de R$234,98 mensais, conforme consta no 

documento juntado pela mesma com a inicial). Assim, tal valor será tomado 

como base para as cobranças mensais do pacote Smartvivo 2GB+2GB. 

Em análise às faturas juntadas com a inicial, verifico que houve cobrança 

referente à utilização acima do contratado referente a “ligações longa 

distância no Brasil em roaming”, entretanto o plano do requerente possui o 

serviço de “roaming nacional” ilimitado, de modo que descabida tal 

cobrança além. Como pode haver utilização excedente em um serviço 

ilimitado? Assim, ilegais os valores cobrados a título de “roaming nacional”, 

de modo que faz jus o autor à devolução, em dobro, do valor 

indevidamente pago, nos termos do artigo 42, §único do Código de Defesa 

do Consumidor. Devem ser levados em conta os pagamentos 

comprovados pela parte autora, cujos comprovantes de pagamento 

constam nos autos. Assim, como não há comprovação de pagamento de 

nenhuma fatura, improcede o pedido de restituição. Ainda que assim não 

fosse, no que tange ao pedido de restituição dos valores pagos 

indevidamente, não restou especificado na petição inicial qual seria tal 

valor, e, como cediço, em sede de Juizado Especial, não cabe pedido 

ilíquido, conforme entendimento da Turma Recursal Única do Estado de 

Mato Grosso: RECURSOS CÍVEIS INOMINADOS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - EMPRESA OPERADORA DE 

TELEFONIA - COBRANÇA DE SERVIÇO NÃO CONTRATADO E DESÍDIA NA 

ALTERAÇÃO DE PLANO DE ASSINATURA BÁSICA SOLICITADA PELO 

CONSUMIDOR - PAGAMENTO A MAIOR - RESTITUIÇÃO APENAS DO 

VALOR QUE FOI DEVIDAMENTE IDENTIFICADO PELOS RECLAMANTES EM 

VIRTUDE DA PROIBIÇÃO DE CONDENAÇÃO DE QUANTIA ILÍQUIDA EM 

SEDE DE JUIZADO - TRANSTORNOS E INSATISFAÇÃO QUE 

EXTRAPOLAM OS MEROS DISSABORES - DANOS MORAIS 

CONFIGURADOS - RECURSO INTERPOSTO PELOS RECLAMANTES 

PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSO DA EMPRESA DE TELEFONIA 

DESPROVIDO. A responsabilidade civil do fornecedor é objetiva, pois que 

a sua condição de prestadora de serviços lhe impõe o dever de zelar pela 

perfeita qualidade do serviço prestado, incluindo neste contexto o dever 

de informação, proteção e boa-fé objetiva para com o consumidor. Desídia 

da operadora que cobrou por serviço não convencionado e não realizou a 

alteração do plano de assinatura básica solicitada pelos autores. 

Ausência de elementos hábeis de desconstituir, ante a inversão do ônus 

da prova, o alegado e os documentos colacionados pelos autores. À luz 

do que estatui o § único do art. 38 da Lei n. 9099/95, não é possível 

proferir sentença determinando o pagamento, em dobro, da quantia 

referente à diferença do plano cobrado e o plano solicitado, se o pedido 

não vem acompanhado dos cálculos matemáticos para esclarecer o exato 

quantum pleiteado. Configuração do dano moral decorrente da má 

prestação dos serviços, bem como dos transtornos, frustração e 

insatisfação do cliente, não necessitando da prova, em razão do seu 

caráter in re ipsa. Fixação de valor razoável, em consonância com os 

parâmetros traçados pela jurisprudência e pela doutrina. (RI 4821/2010, 

DR. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, 3ª TURMA RECURSAL, Julgado em 

11/02/2011, Publicado no DJE 11/03/2011). No entanto, a requerida deve 

deixar de cobrar do autor valores referentes a roaming nacional, pois 

conforme demonstrado seu pacote possui esse serviço de maneira 

ilimitada, condenado-a ao pagamento de R$200,00 por fatura emitida em 

desacordo com essa determinação. No que se refere aos danos morais 

entendo que a simples cobrança indevida, não dá ensejo à sua 

ocorrência, na atual esteira da jurisprudência: RECURSO INOMINADO. 

CONSUMIDOR. TELEFONIA. PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO NÃO CONTRATADO. 

"COMODIDADE PACOTE DE SERVIÇOS INTELIGENTES 2". COBRANÇA 

INDEVIDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DE VALORES. DANOS MORAIS NÃO 

OCORRENTES. Na presente ação restou constatado que o serviço não foi 

solicitado pela parte autora, portanto, indevida é a sua cobrança. 

Entretanto, observa-se que a demandante não juntou aos autos os 

comprovantes de pagamentos das faturas em que o serviço não 

contratado é cobrado, ônus que lhe incumbia a teor do disposto no artigo 

333, I, do CPC. Pois, para fins de devolução de valores cobrados 

indevidamente é necessário que o consumidor comprove o seus 

respectivos desembolsos. Contudo, diante da impossibilidade de 

afastamento da restituição em dobro dos valores cobrados pelo serviço 

não solicitado (fls. 11/15), sob pena de "reformatio in pejus", não se 

mostra possível a reforma da decisão, neste aspecto. Sendo assim, o 

valor a ser devolvido pela ré ao autor perfaz R$198,30, já calculado em 

dobro, conforme determinado em sentença. Quanto aos danos morais, 

tenho-os como não configurados, pois não verifico nos autos a ocorrência 

de ofensa por parte da ré aos atributos personalíssimos do demandante, 

nem mesmo algum tipo de humilhação ou constrangimento a ensejar a 

pretendida indenização por danos morais. Embora, não se negue 

emanarem aborrecimentos em decorrência de cobranças indevidas, o 

autor não aponta terem decorrido maiores conseqüências, que não o mero 

dissabor da vida cotidiana, tratando-se a situação vivenciada pelo 

demandante de inconvenientes normais e inerentes à espécie, os quais 

não passíveis de indenização por dano à esfera pessoal. Sentença que 

merece ser confirmada por seus próprios e jurídicos fundamentos, 

consoante o disposto no art. 46 da Lei 9099/95. RECURSO DESPROVIDO. 

(Recurso Cível Nº 71004735759, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Silvia Muradas Fiori, Julgado em 08/05/2014). (grifo 

meu). RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TELEFONIA. ALTERAÇÃO DE 

PLANO MENSAL SEM A ANUENCIA DO AUTOR. AÇÃO DECLARATORIA 

DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C PEDIDO DE DEVOLUÇÃO EM DOBRO 

DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. UTILIZAÇÃO DOS 

SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS. COBRANÇAS DEVIDAS. DANOS MORAIS 

NÃO CONFIGURADOS. (...) Quanto ao pedido de danos morais, o autor 

alega genericamente em recurso ter sofrido tal dano, o qual não vislumbro 

no presente caso. Com relação a alegada inscrição negativa o 

demandante não juntou aos autos documentos que comprovassem tal 

fato. Ademais, ante a inadimplência do consumidor eventual negativação 

seria devida, tratando-se de um exercício de direito da operadora. Assim, 

tem-se que a circunstância não enseja a possibilidade de caracterização 

do dano moral, na medida em que se trata de mero descumprimento 

contratual. Além disso, não verifico nos autos a ocorrência de ofensa por 

parte da ré aos atributos personalíssimos da demandante, nem mesmo 

algum tipo de humilhação ou constrangimento a ensejar a pretendida 

indenização por danos morais. No caso, tem-se que a situação vivenciada 

pela requerente não ultrapassa de mero dissabor da vida cotidiana, o qual 

não é passível de indenização. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível 

Nº 71004761961, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Silvia Muradas Fiori, Julgado em 08/05/2014) (grifo meu). O fato 

em liça constitui mero dissabor e não acarreta abalo psicológico a ensejar 

dano moral. Trata-se de uma situação desagradável, mas não passa 

disso, não foge da normalidade, do corriqueiro, tendo a situação retornado 

ao status quo ante com a procedência do pedido de repetição em dobro do 

indébito. Por consequente, na esteira dos precedentes acima citados, o 

mero descumprimento contratual não enseja a reparação por dano moral, 

já que inocorrente qualquer afronta a direito de personalidade. Nesse 

sentido é o magistério de Sergio Cavalieri Filho (Programa de 

Responsabilidade Civil. 8. ed. São Paulo: Atlas, 2009, p. 83-84): “Dissemos 

linhas atrás que dano moral, à luz da Constituição vigente, nada mais é do 

que agressão à dignidade da pessoa humana. Que conseqüências podem 

ser extraídas daí? A primeira diz respeito à própria configuração do dano 

moral. Se dano moral é agressão à dignidade humana, não basta para 

configurá-lo qualquer contrariedade. Nessa linha de princípio, só deve ser 

reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, 

fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento 

psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio 

em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou 

sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, 

além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no 

trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são 

intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do 

indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano 
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moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais 

triviais aborrecimentos. Dor, vexame, sofrimento e humilhação são 

conseqüência, e não causa. Assim como a febre é o efeito de uma 

agressão orgânica, dor, vexame e sofrimento só poderão ser 

considerados dano moral quando tiverem por causa uma agressão à 

dignidade de alguém. Assim, a hipótese dos autos por si só não acarreta 

dano moral. Para que este seja configurado é necessária a prova da 

existência de grave incômodo que fuja da normalidade e cause abalo 

psicológico. Entretanto, analisando-se o caso concreto, não se vislumbra 

tal situação. A requerente não trouxe aos autos nenhuma prova no 

sentido de ter sofrido grave constrangimento em virtude das cobranças 

indevidas. DISPOSITIVO Face ao exposto opino pela PARCIAL 

PROCEDÊNCIA da presente ação para determinar que a requerida deixe de 

cobrar do autor valores referentes a roaming nacional, pois conforme 

demonstrado seu pacote possui esse serviço de maneira ilimitada, 

condenado-a ao pagamento de R$200,00 por fatura emitida em desacordo 

com essa determinação após a intimação da presente sentença. Sem 

custas e honorários nos termos do disposto no artigo 55 da Lei 9.099/95. 

Submeto à apreciação do Juiz Presidente. Sorriso/MT, 22 de junho de 

2018. Janaína L. Franz Tartari Juíza Leiga Atendidos os requisitos legais, 

HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), 

para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 

9.099/95. Com o trânsito em julgado, arquive-se, facultado 

desarquivamento posterior, a pedido das partes. Em caso de 

descumprimento, caberá à parte interessada requerer o cumprimento, 

recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do NCPC, a bem da 

celeridade processual e da efetividade da jurisdição. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 02 de julho de 2018. JACOB SAUER, 

Juiz de Direito.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1006774-33.2017.8.11.0040. REQUERENTE: FRANCISCO SILVA VAZ 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Narra a parte autora, FRANCISCO 

SILVA VAZ, que vem sofrendo cobranças indevidas por parte da 

empresa reclamada. Diz que desconhece todos os débitos cobrados pela 

empresa ré, com relação ao contrato 0258181413 no valor de R$226,11. 

Requereu a procedência da demanda a fim de declarar a inexistência de 

débitos e condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos 

morais em valor equivalente a 15 salários mínimos. A requerida insurge-se, 

preliminarmente, quanto ao comprovante de SPC juntado. No mérito, diz 

que o contrato pode ser comprovado através da análise das telas 

sistêmicas Discorre acerca da aceitação das telas como meio de prova 

válida. Pugna pela ausência de dano moral e aplicação da súmula 385 do 

STJ. Primeiramente, não há complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste juízo e não se revelam na espécie nenhuma preliminar 

ao mérito e prejudicial de análise da demanda descritas no artigo 337 do 

Código de Processo Civil, que impeçam o avanço e análise da controvérsia 

posta. Embora o extrato do SPC juntado não seja o de balcão, possui a 

parte requerida condições de comprovar eventual adulteração do mesmo, 

pois também possui acesso aos órgãos de restrição ao crédito. Pois bem, 

quanto ao mérito, houve no caso em crivo a inversão do ônus da prova 

pelo r. juízo, diante do que cabe à parte requerida comprovar a licitude do 

registro impugnado pela parte autora, conforme orientação jurisprudencial: 

CIVIL - AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS, 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

EMPRESA DE TELEFONIA - COBRANÇA E INSCRIÇÃO EM CADASTRO 

RESTRITIVO DE CRÉDITO IRREGULARES - DIREITO À DEVOLUÇÃO EM 

DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE COBRADOS - NECESSIDADE DE 

PROVA DO PAGAMENTO - OFENSA MORAL CONFIGURADA - DEVER DE 

PAGAR. 1. A responsabilidade da empresa de telefonia pela cobrança 

irregular seguida de inscrição do nome do usuário em cadastro restritivo 

de crédito enquadra-se, por certo, no microssistema consumerista, o que 

autoriza, se configurados os pressupostos previstos do art. 6º, inc. VIII, 

da Lei nº 8.078/90, a inversão do ônus da prova. 2. Invertido o onus 

probandi em favor do hipossuficiente e constatada a inexistência de 

provas da regularidade do registro constante da fatura telefônica, deve-se 

tomá-lo por indevido. 3. A repetição do indébito pressupõe a prova da 

cobrança indevida e do pagamento correlato. 4. Na fixação do valor dos 

danos morais deve o julgador, na falta de critérios objetivos, estabelecer o 

quantum indenizatório com prudência, de modo que sejam atendidas as 

peculiaridades e a repercussão econômica da reparação, devendo esta 

guardar proporcionalidade com o grau de culpa e o gravame sofrido. 

(Apelação Cível nº 2011.008712-3, 3ª Câmara de Direito Público do TJSC, 

Rel. Luiz Cézar Medeiros. Publ. 11.05.2011). A requerente alega 

desconhecer o contrato em questão, enquanto a requerida alega os 

serviços foram contratados pela parte autora. A controvérsia é singela e 

não demanda maiores elucubrações, pois, tratando-se de apontamento 

negativo por impontualidade no pagamento, tem-se que incumbe ao 

responsável pela inscrição demonstrar a legitimidade da cobrança. A 

requerida, contudo, não demonstrou a efetiva contratação de seus 

serviços, seja por meio de assinatura da parte autora em contrato físico, 

seja por meio de gravações telefônicas. As telas sistêmicas não podem 

ser aceitas, pois de elaboração unilateral pela mesma. Não se nega a 

possibilidade de contratação de forma verbal, entretanto a mesma deve 

ser provada com o mínimo de elementos, o que não ocorreu. Assim, não 

há os autos prova da legalidade da contratação e do valor cobrado, pois 

ausente prova da contratação dos serviços, de modo que declaro a 

cobrança inexigível. Não há nem mesmo faturas que provem a utilização 

da linha. Por todo o exposto, a inscrição do nome da requerente no 

sistema restritivo de crédito, caracteriza comportamento ilícito da ré e 

conduz ao reconhecimento de seu dever de indenizar. A inscrição 

indevida em cadastros negativadores de crédito caracteriza, por si só, 

como dano moral in re ipsa. Nesse sentido: AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA 

NO CADASTRO RESTRITIVO AO CRÉDITO. RELAÇÃO JURÍDICA NEGADA 

PELA CONSUMIDORA. AUSÊNCIA DE PROVA POR PARTE DA EMPRESA 

DE TELEFONIA DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS PELA AUTORA. 

DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO. MANUTENÇÃO DA VERBA 

INDENIZATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. No caso dos autos, a parte ré 

aduz que a inscrição do nome da autora no rol de inadimplentes é 

decorrente da contratação de serviços de telefonia em nome da mesma. 

Entretanto, a recorrente não trouxe aos autos documento capaz de 

comprovar a existência da contratação dos serviços. Ademais, 

percebe-se que o documento acostado à fl. 57 forma prova unilateral, 

diante da ausência de assinatura da autora ou qualquer autenticidade. 

Nesse sentido, por tratar-se de prova frágil, não serve para demonstrar a 

contratação dos serviços pela autora. Colhe-se da jurisprudência: "Não 

demonstrada a relação jurídica pelo fornecedor, que possui plenas 

condições de apresentar a gravação da ligação telefônica contendo o teor 

da contratação ou algum documento posterior com a assinatura do 

contratante, que pode ser colhida no momento da instalação da linha 

telefônica (em se tratando de terminal fixo) ou quando da entrega do 

aparelho (em se tratando de telefone móvel), a declaração de inexistência 

da relação jurídica é medida que se impõe" (Apelação Cível nº 

2011.500597-5, rel. Des. Viviane Isabel Daniel Speck de Souza, j. 

10.12.2012). Em sendo assim, diante da negativa da autora em ter 

contratado com a empresa a aquisição de serviços telefônicos, cujo débito 

ensejou a negativação de seu nome, é de incumbência da empresa ré a 

comprovação convincente da expressa contratação. No que tange ao 

pedido da recorrente de minoração do quantum indenizatório, vale 

ressaltar que os critérios de fixação da reparação por dano moral, por 

serem bastante subjetivos e ligados às peculiaridades de cada caso 

concreto, merecem ser observados sob a ótica da justa reparação ao 

ofendido, devendo, no entanto, servir para coibir nova prática ofensiva, 

sem que exceda o limite da punição a ponto de causar grave prejuízo 

econômico ao ofensor. Sopesadas as características dos autos, 

mantém-se o quantum fixado pelo juízo a quo, pois mostra-se justo e 

razoável, não merecendo redução. Sentença confirmada por seus 

próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95). (Recurso Inominado 

nº 2013.400211-8, 4ª Turma de Recursos dos Juizados Especiais Cíveis e 
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Criminais/SC, Rel. Eliza Maria Strapazzon. j. 30.07.2013). INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – DÉBITO 

GERADO – NEGLIGÊNCIA DA PRESTADORA DE SERVIÇO – INSCRIÇÃO 

INDEVIDA DO NOME NO CADASTRO DOS INADIMPLENTES – AUSÊNCIA 

DE PROVA CABAL EM CONTRÁRIO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM 

INDENIZATÓRIO MANTIDO – VERBA HONORÁRIA – RECURSO 

DESPROVIDO. No caso, o nexo de causalidade pauta-se na ligação entre 

a má prestação do serviço pela ré, bem como pelos transtornos gerados 

em decorrência desta conduta, que gerou débito inexistente, levando a 

inscrição do seu nome no cadastro do SPC/SERASA. A inscrição indevida 

nos órgãos de proteção ao crédito, por si só configura o dano moral. O 

arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser 

feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, 

moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação 

ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade 

econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na 

sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso 

concreto. Havendo condenação ao pagamento de indenização por dano 

moral, correto se mostra o percentual fixado a título de honorários 

advocatícios, sendo justo e razoável, de acordo com o art. 85, § 2º, do 

CPC/15. (Ap 5194/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, 

QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 15/03/2017, Publicado no DJE 

22/03/2017) Para se fixar o valor indenizatório ajustável à hipótese 

concreta, deve-se ponderar o ideal da reparação integral e da devolução 

das partes ao status quo ante. Este princípio encontra amparo legal no 

artigo 947 do Código Civil e no artigo 6º, inciso VI, do mesmo diploma legal. 

No entanto, não sendo possível a restitutio in integrum em razão da 

impossibilidade material desta reposição, transforma-se a obrigação de 

reparar em uma obrigação de compensar, tendo em vista que a finalidade 

da indenização consiste, justamente, em ressarcir a parte lesada. Em 

relação à quantificação da indenização, é necessário analisar alguns 

aspectos para se chegar a um valor justo para o caso concreto, 

atentando-se à extensão do dano, ao comportamento dos envolvidos, às 

condições econômicas e sociais das partes e à repercussão do fato, além 

da proporcionalidade e da razoabilidade. Assim, considerando as 

particularidades do caso concreto, tenho que o valor da indenização, 

segundo os padrões estabelecidos pelas Turmas Recursais, deva ser de 

R$ 3.000,00 (três mil e reais), valor que entendo razoável e adequado, não 

implicando ônus excessivo ao devedor nem enriquecimento sem causa ao 

credor. Deve-se levar em conta que apesar da inscrição realizada ter sido 

a primeira, possui a parte autora outra inscrição posterior, realizada por 

“Cesta da Ju”, de modo que seu nome não é tão imaculado como salienta 

ser. Vale ressaltar, por oportuno, que não há nos autos demonstração de 

inscrição preexistente, o que afastaria a condenação por danos morais. 

DISPOSITIVO Face ao exposto, opino pela PROCEDÊNCIA da ação 

declaratória, para: a) Declarar a inexistência de contratação e a 

consequente inexigibilidade do débito com relação ao contrato 

0258181413 no valor de R$226,11, determinando a baixa definitiva do 

nome da autora dos cadastros restritivos, confirmando a liminar 

anteriormente deferida; b) Condenar a requerida ao pagamento de 

R$3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, devendo incidir sobre 

tal valor correção monetária pelo INPC a contar da data do arbitramento 

(Súmula 362 do STJ) e juros de mora a contar do evento danoso (artigo 

398 do CC e Súmula 54 do STJ); Sem custas e honorários nos termos do 

disposto no artigo 55 da Lei 9.099/95. Submeto à apreciação do Juiz 

Presidente do Juizado Especial Cível para homologação. Sorriso/MT, 22 de 

junho de 2018. Janaína L. Franz Tartari Juíza Leiga Atendidos os 

requisitos legais, HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pelo(a) 

Juiz(a) Leigo(a), para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 

40 da Lei n. 9.099/95. Com o trânsito em julgado, arquive-se, facultado 

desarquivamento posterior, a pedido das partes. Em caso de 

descumprimento, caberá à parte interessada requerer o cumprimento, 

recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do NCPC, a bem da 

celeridade processual e da efetividade da jurisdição. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 02 de julho de 2018. JACOB SAUER, 

Juiz de Direito.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1004572-83.2017.8.11.0040. REQUERENTE: ROMARIO DA NATIVIDADE 

ALMEIDA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Narra a parte autora, 

ROMÁRIO DA NATIVIDADE ALMEIDA, que recentemente foi até uma loja 

efetuar uma compra, mas no momento que precisou efetuar um crediário 

para parcelamento foi informado que havia uma restrição em seu nome. 

Diz ter convicção de não possuir qualquer dívida que justifique a restrição 

no valor de R$258,87com relação ao contrato 0296616079. Requer a 

procedência da ação para que seja declarada nula a cobrança 

perpetrada, com a imediata retirada do seu nome dos OPC’s e a 

condenação da requerida ao pagamento de danos morais em valor 

equivalente a 40 salários mínimos. A requerida, TELEFÔNICA BRASIL S/A, 

apresentou contestação, alegando a regularidade da inscrição, bem como 

a inexistência de dano moral. Junta contrato supostamente assinado pela 

parte autora, acompanhado de cópias de documentos pessoais da 

mesma. Foi deferida a medida cautelar pretendida, determinando a imediata 

retirada do nome da parte autora dos cadastros restritivos, bem como 

determinada a inversão do ônus probatório. Primeiramente, ressalto que 

deixo de acolher o pedido de extinção do processo, pois o mesmo 

somente foi formulado após a apresentação de contrato assinado pela 

requerida. Entretanto, tenho que o mesmo está apto a ter o mérito 

resolvido, estando clara a contratação dos serviços e, portanto, a 

improcedência da demanda, conforme se demonstrará abaixo. Ademais, 

desnecessária perícia grafotécnica, nos termos da fundamentação. Ainda, 

nos termos do §4º, do artigo 485 do CPC/15 “oferecida a contestação, o 

autor não poderá, sem o consentimento do réu, desistir da ação”, e a 

requerida, em sua contestação já afirma expressamente não aceitar o 

pedido de desistência. Pois bem, houve no caso em crivo a inversão do 

ônus da prova pelo r. juízo, diante do que cabe à parte requerida 

comprovar a licitude do registro impugnado pela parte autora, conforme 

orientação jurisprudencial: CIVIL - AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS - EMPRESA DE TELEFONIA - COBRANÇA E INSCRIÇÃO 

EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO IRREGULARES - DIREITO À 

DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE COBRADOS - 

NECESSIDADE DE PROVA DO PAGAMENTO - OFENSA MORAL 

CONFIGURADA - DEVER DE PAGAR. 1. A responsabilidade da empresa de 

telefonia pela cobrança irregular seguida de inscrição do nome do usuário 

em cadastro restritivo de crédito enquadra-se, por certo, no microssistema 

consumerista, o que autoriza, se configurados os pressupostos previstos 

do art. 6º, inc. VIII, da Lei nº 8.078/90, a inversão do ônus da prova. 2. 

Invertido o onus probandi em favor do hipossuficiente e constatada a 

inexistência de provas da regularidade do registro constante da fatura 

telefônica, deve-se tomá-lo por indevido. 3. A repetição do indébito 

pressupõe a prova da cobrança indevida e do pagamento correlato. 4. Na 

fixação do valor dos danos morais deve o julgador, na falta de critérios 

objetivos, estabelecer o quantum indenizatório com prudência, de modo 

que sejam atendidas as peculiaridades e a repercussão econômica da 

reparação, devendo esta guardar proporcionalidade com o grau de culpa 

e o gravame sofrido. (Apelação Cível nº 2011.008712-3, 3ª Câmara de 

Direito Público do TJSC, Rel. Luiz Cézar Medeiros. Publ. 11.05.2011). A 

controvérsia é singela e não demanda maiores elucubrações, pois, 

tratando-se de apontamento negativo por impontualidade no pagamento, 

tem-se que incumbe ao responsável pela inscrição demonstrar a 

legitimidade da cobrança. A requerida anexou ao processo contrato de 

adesão assinado pela parte autora, acompanhados de cópia dos 

documentos pessoais da mesma. Cabe referir, por oportuno, que a 

assinatura constante no contrato juntado aos autos se assemelha com as 

demais assinaturas do requerente constante em outros documentos nos 

processo e, ainda, por ter a requerida anexado cópia de documentos 

pessoais da parte autora, reforçou a tese de que houve realmente 

contratação, pois não há notícia nos autos que houve furto ou perda de 
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documentos da mesma. Vale ressaltar que em nenhum momento na inicial 

a parte autora referiu que já havia alguma vez contratado com a requerida 

e que não havia débitos em aberto referentes a tal contratação. Portanto, 

tenho que supostamente provada e legitimada a inscrição em análise. 

Assim, restou evidenciado que a reclamante maliciosamente alterou a 

verdade dos fatos com o fito de obter vantagem material, sustentando um 

sofrimento fictício que caiu por terra com a apresentação da 

documentação pela reclamada, deixando, portanto, de proceder com seu 

dever de lealdade e boa-fé. Ante o exposto, opino pela IMPROCEDÊNCIA 

do pedido inicial, revogando a tutela de urgência anteriormente deferida. 

Ademais, considerando a litigância de má-fé da reclamante (NCPC, art. 80, 

II), condeno-a ao pagamento de multa no valor correspondente a 5% 

(cinco por cento) do valor da causa (NCPC, art. 81), este fixado em 

R$10.000,00, bem como ao pagamento das custas processuais e de 

honorários em favor do patrono dos reclamados (Lei n. 9.099/95, art. 55), 

os últimos arbitrados em 15% (quinze por cento) do valor atribuído à 

causa. A cobrança dos honorários arbitrados e das custas processuais, 

contudo, permanecerá suspensa, na forma do art. 98, §3º, do NCPC, 

porquanto defiro à reclamante os benefícios da assistência judiciária 

gratuita. A suspensão não alcançará, contudo, a cobrança da multa 

prevista no art. 81 do NCPC (artigo 98, §4º NCPC). Remeto à apreciação 

do MM. Juiz Togado, para homologação ou substituição do presente 

projeto de sentença na forma do disposto no art. 40, da Lei n. 9.099/95. 

Sorriso/MT, 23 de junho de 2018. Janaína L. Franz Tartari Juíza Leiga 

Atendidos os requisitos legais, HOMOLOGO o projeto de sentença 

elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), para que produza seus efeitos 

jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Com o trânsito em julgado, 

arquive-se, facultado desarquivamento posterior, a pedido das partes. Em 

caso de descumprimento, caberá à parte interessada requerer o 

cumprimento, recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do 

NCPC, a bem da celeridade processual e da efetividade da jurisdição. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 02 de julho de 2018. 

JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006343-96.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROZINHA TOMAZ DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1006343-96.2017.8.11.0040 REQUERENTE: ROZINHA TOMAZ DOS 

SANTOS REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. O cabimento dos 

embargos declaratórios está disciplinado no artigo 48 da Lei dos Juizados 

Especiais, que assim dispõe: Art. 48. Caberão embargos de declaração 

contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo 

Civil. (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015). De acordo com o artigo 

1.022 do Código de Processo Civil, o cabimento dos embargos 

declaratórios se dá para “I - esclarecer obscuridade ou eliminar 

contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se 

pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento III - corrigir erro material”. 

Destinam-se os embargos declaratórios, destarte, ao aperfeiçoamento da 

decisão judicial, permitindo que o próprio prolator a retifique nas hipóteses 

acima referidas, as quais dizem com defeitos do ato impugnado 

propriamente dito. É dizer, a existência de obscuridade, contradição, 

omissão ou dúvida é pressuposto inarredável para a alteração do julgado, 

pois os embargos de declaração, ao lado da existência de erros materiais, 

são exceções à regra de imutabilidade do julgado após a sua publicação, 

não se admitindo interpretação extensiva na hipótese. Bem por isso, 

oportuna a conceituação dos defeitos em questão, a partir das lições de 

Ricardo Cunha Chimenti (Teoria e Prática dos Juizados Especiais Cíveis 

Estaduais e Federais, 13ª ed. – São Paulo: Saraiva, 2012, p. 269-270): 

Verifica-se a obscuridade quando a decisão recorrida não elucida de 

forma clara determinado ponto da controvérsia, impossibilitando seu 

perfeito entendimento pela parte. Há contradição se o julgado apresenta 

teses inconciliáveis entre si, ou seja, incoerência entre as proposições 

apresentadas ou entre a fundamentação e a parte dispositiva. Omisso é o 

julgado que não aprecia questão pertinente ao litígio e que deveria ser 

apreciada. (...) Há dúvida quando o julgado não demonstra de forma clara 

qual a convicção do julgador quanto aos fatos apurados ou mesmo em 

relação ao direito aplicado. Pois bem, a parte embargante não demonstrou 

a existência de qualquer dos defeitos na decisão embargada. O que 

pretende é a mera rediscussão de questões já decididas, a fim de que 

prepondere a aplicação da legislação consoante seus interesses 

específicos. Cuida-se, porém, de intento incompatível com a via dos 

embargos de declaração, como reiteradamente vem decidindo o Superior 

Tribunal de Justiça: ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE 

DIVERGÊNCIA. PRESENÇA DOS VÍCIOS DO ART.535 DO CPC. NÃO 

OCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. 

IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO PARA 

ABERTURA DA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. INVIABILIDADE. 

EMBARGOS REJEITADOS. 1. É anômalo o uso de embargos declaratórios 

com a finalidade de provocar rejulgamento da causa com vistas a alinhar o 

novo pronunciamento aos interesses da parte embargante. 2. "Os 

embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou 

contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à 

rediscussão da matéria já julgada no recurso" (EDcl no AgRg no Ag 

1.158.011/RS, Quarta Turma, Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 

1º/8/12). 3. Os embargos declaratórios não são meio hábil para suprir 

eventual falta de prequestionamento com vistas à interposição de recurso 

extraordinário. Precedentes STJ. 4. Embargos de declaração rejeitados. 

(EDcl no AgRg nos EREsp 1195374/RJ, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES 

LIMA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/03/2014, DJe 19/03/2014) Ante o 

exposto, CONHEÇO dos embargos e lhes NEGO PROVIMENTO. 

Restabeleça-se a contagem do prazo recursal. Submeto à apreciação do 

Juiz Presidente do Juizado Especial Cível. Sorriso/MT, 02 de julho de 2018. 

Janaína L. Franz Tartari, Juíza Leiga. Atendidos os requisitos legais, 

HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), 

para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 

9.099/95. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 02 de julho de 

2018. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1005649-30.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BRANCA EONICE DE MORAES PINTO LAGEMANN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUSIMARA RIBEIRO SILVA OAB - MT0012663A (ADVOGADO)

RUDIMAR ROMMEL OAB - MT0008238A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1005649-30.2017.8.11.0040 REQUERENTE: BRANCA EONICE DE MORAES 

PINTO LAGEMANN REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A O cabimento dos embargos 

declaratórios está disciplinado no artigo 48 da Lei dos Juizados Especiais, 

que assim dispõe: Art. 48. Caberão embargos de declaração contra 

sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. 

(Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015). De acordo com o artigo 1.022 

do Código de Processo Civil, o cabimento dos embargos declaratórios se 

dá para “I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir 

omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de 

ofício ou a requerimento III - corrigir erro material”. Destinam-se os 

embargos declaratórios, destarte, ao aperfeiçoamento da decisão judicial, 

permitindo que o próprio prolator a retifique nas hipóteses acima referidas, 

as quais dizem com defeitos do ato impugnado propriamente dito. É dizer, 

a existência de obscuridade, contradição, omissão ou dúvida é 

pressuposto inarredável para a alteração do julgado, pois os embargos de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102874/7/2018 Página 212 de 859



declaração, ao lado da existência de erros materiais, são exceções à 

regra de imutabilidade do julgado após a sua publicação, não se admitindo 

interpretação extensiva na hipótese. Bem por isso, oportuna a 

conceituação dos defeitos em questão, a partir das lições de Ricardo 

Cunha Chimenti (Teoria e Prática dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais 

e Federais, 13ª ed. – São Paulo: Saraiva, 2012, p. 269-270): Verifica-se a 

obscuridade quando a decisão recorrida não elucida de forma clara 

determinado ponto da controvérsia, impossibilitando seu perfeito 

entendimento pela parte. Há contradição se o julgado apresenta teses 

inconciliáveis entre si, ou seja, incoerência entre as proposições 

apresentadas ou entre a fundamentação e a parte dispositiva. Omisso é o 

julgado que não aprecia questão pertinente ao litígio e que deveria ser 

apreciada. (...) Há dúvida quando o julgado não demonstra de forma clara 

qual a convicção do julgador quanto aos fatos apurados ou mesmo em 

relação ao direito aplicado. Pois bem, a parte embargante não demonstrou 

a existência de qualquer dos defeitos na decisão embargada. O que 

pretende é a mera rediscussão de questões já decididas, a fim de que 

prepondere a aplicação da legislação consoante seus interesses 

específicos. Cuida-se, porém, de intento incompatível com a via dos 

embargos de declaração, como reiteradamente vem decidindo o Superior 

Tribunal de Justiça: ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE 

DIVERGÊNCIA. PRESENÇA DOS VÍCIOS DO ART.535 DO CPC. NÃO 

OCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. 

IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO PARA 

ABERTURA DA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. INVIABILIDADE. 

EMBARGOS REJEITADOS. 1. É anômalo o uso de embargos declaratórios 

com a finalidade de provocar rejulgamento da causa com vistas a alinhar o 

novo pronunciamento aos interesses da parte embargante. 2. "Os 

embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou 

contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à 

rediscussão da matéria já julgada no recurso" (EDcl no AgRg no Ag 

1.158.011/RS, Quarta Turma, Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 

1º/8/12). 3. Os embargos declaratórios não são meio hábil para suprir 

eventual falta de prequestionamento com vistas à interposição de recurso 

extraordinário. Precedentes STJ. 4. Embargos de declaração rejeitados. 

(EDcl no AgRg nos EREsp 1195374/RJ, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES 

LIMA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/03/2014, DJe 19/03/2014) Ante o 

exposto, CONHEÇO dos embargos e lhes NEGO PROVIMENTO. 

Restabeleça-se a contagem do prazo recursal. Submeto à apreciação do 

Juiz Presidente do Juizado Especial Cível. Sorriso/MT, 02 de julho de 2018. 

Janaína L. Franz Tartari, Juíza Leiga. Atendidos os requisitos legais, 

HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), 

para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 

9.099/95. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 02 de julho de 

2018. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006694-69.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCINELZA SOUSA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO)

JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO OAB - MT4611/B 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1006694-69.2017.8.11.0040 REQUERENTE: FRANCINELZA SOUSA COSTA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. O cabimento dos embargos 

declaratórios está disciplinado no artigo 48 da Lei dos Juizados Especiais, 

que assim dispõe: Art. 48. Caberão embargos de declaração contra 

sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. 

(Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015). De acordo com o artigo 1.022 

do Código de Processo Civil, o cabimento dos embargos declaratórios se 

dá para “I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir 

omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de 

ofício ou a requerimento III - corrigir erro material”. Destinam-se os 

embargos declaratórios, destarte, ao aperfeiçoamento da decisão judicial, 

permitindo que o próprio prolator a retifique nas hipóteses acima referidas, 

as quais dizem com defeitos do ato impugnado propriamente dito. É dizer, 

a existência de obscuridade, contradição, omissão ou dúvida é 

pressuposto inarredável para a alteração do julgado, pois os embargos de 

declaração, ao lado da existência de erros materiais, são exceções à 

regra de imutabilidade do julgado após a sua publicação, não se admitindo 

interpretação extensiva na hipótese. Bem por isso, oportuna a 

conceituação dos defeitos em questão, a partir das lições de Ricardo 

Cunha Chimenti (Teoria e Prática dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais 

e Federais, 13ª ed. – São Paulo: Saraiva, 2012, p. 269-270): Verifica-se a 

obscuridade quando a decisão recorrida não elucida de forma clara 

determinado ponto da controvérsia, impossibilitando seu perfeito 

entendimento pela parte. Há contradição se o julgado apresenta teses 

inconciliáveis entre si, ou seja, incoerência entre as proposições 

apresentadas ou entre a fundamentação e a parte dispositiva. Omisso é o 

julgado que não aprecia questão pertinente ao litígio e que deveria ser 

apreciada. (...) Há dúvida quando o julgado não demonstra de forma clara 

qual a convicção do julgador quanto aos fatos apurados ou mesmo em 

relação ao direito aplicado. Pois bem, a parte embargante não demonstrou 

a existência de qualquer dos defeitos na decisão embargada. O que 

pretende é a mera rediscussão de questões já decididas, a fim de que 

prepondere a aplicação da legislação consoante seus interesses 

específicos. Cuida-se, porém, de intento incompatível com a via dos 

embargos de declaração, como reiteradamente vem decidindo o Superior 

Tribunal de Justiça: ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE 

DIVERGÊNCIA. PRESENÇA DOS VÍCIOS DO ART.535 DO CPC. NÃO 

OCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. 

IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO PARA 

ABERTURA DA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. INVIABILIDADE. 

EMBARGOS REJEITADOS. 1. É anômalo o uso de embargos declaratórios 

com a finalidade de provocar rejulgamento da causa com vistas a alinhar o 

novo pronunciamento aos interesses da parte embargante. 2. "Os 

embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou 

contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à 

rediscussão da matéria já julgada no recurso" (EDcl no AgRg no Ag 

1.158.011/RS, Quarta Turma, Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 

1º/8/12). 3. Os embargos declaratórios não são meio hábil para suprir 

eventual falta de prequestionamento com vistas à interposição de recurso 

extraordinário. Precedentes STJ. 4. Embargos de declaração rejeitados. 

(EDcl no AgRg nos EREsp 1195374/RJ, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES 

LIMA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/03/2014, DJe 19/03/2014) Ante o 

exposto, CONHEÇO dos embargos e lhes NEGO PROVIMENTO. 

Restabeleça-se a contagem do prazo recursal. Submeto à apreciação do 

Juiz Presidente do Juizado Especial Cível. Sorriso/MT, 02 de julho de 2018. 

Janaína L. Franz Tartari, Juíza Leiga. Atendidos os requisitos legais, 

HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), 

para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 

9.099/95. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 02 de julho de 

2018. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005282-06.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MAIARA CRISTINA DA CRUZ BOGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANGELO DAL BO OAB - MT20240/O (ADVOGADO)

ALAN EDEN LUVISA DA ROCHA OAB - MT0019731A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT0006551S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1005282-06.2017.8.11.0040. REQUERENTE: MAIARA CRISTINA DA CRUZ 

BOGO REQUERIDO: UNIC SORRISO LTDA RELATÓRIO Vistos, etc. 

Relatório dispensado, nos termos do previsto no art. 38, caput, da Lei nº 

9.099/95. FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de embargos de declaração 
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opostos por WILSON FERREIRA BUENO contra sentença dos autos. O 

cabimento dos embargos declaratórios está disciplinado no artigo 48 da 

Lei dos Juizados Especiais, que assim dispõe: Art. 48. Caberão embargos 

de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no 

Código de Processo Civil. (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015) . O 

Código Civil, por sua vez, assim trata dos embargos declaratórios: Art. 

1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial 

para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão 

de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se 

omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em 

julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de 

competência aplicável ao caso sob julgamento; Alega o embargante que 

houve contradição na sentença ora embargada, porquanto na 

quantificação do dano moral há um valor na fundamentação e outro valor 

no dispositivo da sentença. Verifico que de fato ocorreu uma contradição 

na sentença, que teve seu dispositivo assim redigido: “Face ao exposto 

opino pela PROCEDÊNCIA da presente ação, para: a) declarar a 

inexistência de qualquer débito da requerente em relação à requerida, em 

especial com relação a um curso de pós graduação “Fertilidade do Solo e 

Nutrição Mineral de Plantas”, determinando que cessem as cobranças 

indevidas, sob pena de multa de R$200,00 por cobrança indevida 

comprovadamente perpetrada; b) condenar a requerida, a pagar à autora, 

a título de danos morais, o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a ser 

atualizado e acrescido de juros nos termos acima expostos, a contar do 

trânsito em julgado desta sentença.” Assim, de acordo com os valores do 

que vem se decidindo para casos análogos e com o exposto na 

fundamentação da sentença, tenho que merece correção o dispositivo, 

que passará a ser assim redigido: “Face ao exposto opino pela 

PROCEDÊNCIA da presente ação, para: a) declarar a inexistência de 

qualquer débito da requerente em relação à requerida, em especial com 

relação a um curso de pós graduação “Fertilidade do Solo e Nutrição 

Mineral de Plantas”, determinando que cessem as cobranças indevidas, 

sob pena de multa de R$200,00 por cobrança indevida comprovadamente 

perpetrada; b) condenar a requerida, a pagar à autora, a título de danos 

morais, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a ser atualizado e 

acrescido de juros nos termos acima expostos, a contar do trânsito em 

julgado desta sentença.” DISPOSITIVO Face ao exposto opino pelo 

ACOLHIMENTO dos Embargos de Declaração, dando-lhes parcial 

procedência, apenas para retificar o erro material exposto no dispositivo 

da sentença, nos termos da fundamentação. Submeto à apreciação do 

Juiz Presidente. Sorriso/MT, 02 de julho de 2018. Janaína L. Franz Tartari 

Juíza Leiga Atendidos os requisitos legais, HOMOLOGO o projeto de 

sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), para que produza seus 

efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 02 de julho de 2018. JACOB SAUER, 

Juiz de Direito.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 132155 Nr: 6464-15.2015.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARLAN ARAUJO MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ARLAN ARAUJO MOREIRA, Rg: 

19935220020, Filiação: Maria do Socorro Araujo e Domingos Alves 

Moreira, data de nascimento: 21/12/1983, brasileiro(a), natural de 

Presidente Dutra-MA, solteiro(a), operador de máquinas, Telefone 

66-9676-0645. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por 

intermédio de sua Promotoa de Justiça em exercício nesta comarca, 

abaixo firmada, no uso de sua atribuição constitucional, vem, com base no 

incluso Inquérito Policial oferecer denuncia em face de Arlan Araújo 

Moreira, qualificado nos autos, pela prática do seguinte fato delituoso. 

Consta do referido procedimento investigatório que no dia 09/07/2015, por 

volta das 22 horas, na Rua São Francisco de Assis, Bairro São Domingos 

nesta urbe, o acusado causou poluição sonora em níveis tais ue podiam 

resultar danos à saúde humana. Como cediço, legislando de forma 

suplementar o Munícipio de Sorriso/MT através dos Poderes 

Constitucionais, editou e publicou a Lei Complementar Municipal n. 

119/2010, a qual proibe a emissão de sons excessivos, vibrações ou 

ruídos incômodos de qualquer natureza, produzidos por qualquer forma 

que ultrapassem o limite de 50 DB(A) em área estritamente residencial 

urbana. Alem do que a poluição sonora ofende o meio ambiente e 

consequentemente afeta o interesse difuso e coletivo, a media em que os 

níveis excessivos de sons e ruídos causam deterioração na qualidade de 

vida, na relação entre as pessoas, sobretudo quando acima dos limites 

supotáveis pelo ouvido humano. Diante disso o acusado foi detido e 

encaminhado juntamente com o veículo até a Delegacia Judiciária Civil. 

Ante o exposto denúncio Arlan Araújo Moreira, como incurso na penas do 

artigo 54 Caput da Lei n. 9.605/98, requerendo que recebida e autuada 

seja o mesmo citado para responder acusação por escrito no prazo de 10 

(dez) dias.

Despacho: Vistos etc.Considerando a data do domicílio apresentada pelo 

MPE na fl. 51/52, e a data do endereço indicado no depoimento do 

acusado na DELPOL, patente que tal diligência requerida pelo MPE no 

endereço de fl. 52, de 18 (dezoito) anos atrás, restará infrutífera, dessa 

forma, indefiro o pedido.No mais, uma vez que este Juízo não logrou em 

localizar o endereço do acusado, e tampouco o parquet, e afim de dar 

agilidade aos autos e em razão do princípio da economia processual, 

determino a citação editalícia do réu, com o prazo de 15 (quinze) dias, 

para os termos da decisão de fl. 40, conforme disposto no artigo 361 do 

CPP.Decorrido o prazo, com ou sem a apresentação de defesa preliminar, 

ao MPE para requerer o que de direito e interesse.Empós, conclusos. 

Ciência ao MP.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Carlos Eugênio Comelli, 

digitei.

Sorriso, 21 de junho de 2018

Claudete Scatolin Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 971/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 145543 Nr: 1738-61.2016.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO ZAMARIOLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): RODRIGO ZAMARIOLI, Cpf: 

01492002186, Rg: 1901832-0, Filiação: Moacir Jose Zamarioli e Jucelina 

Silva Castro, data de nascimento: 28/01/1987, brasileiro(a), natural de 

Diamantino-MT, solteiro(a), des. gráfico e mec. motocicleta, Telefone 

66-9995-4595. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por 

intermédio de Promotora de Justiça em exercício nesta comarca, abaixo 

firmada, no uso de sua atribuição constitucional, vem, com bae no incluso 

Inquérito Policial oferecer denúncia em face de Rodrigo Zamarioli, 

qualificado nos autos, pela prática do seguinte fato delituoso. Aponta o 

incluso procedimento investigatório que no dia 26/08/2015, por volta das 

18h07min, em via pública, na Rua Passo Fundo Bairro São Mateus nesta 
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urbe, o acusado desacatou funcionário publico no exercício da função ou 

em razão dela. Depreende-se dos autos que nas circunstâncias acima 

especificadas, a equipe da Polícia Militar encontrava-se em rondas 

naquela região ocasião em que o indiciado tentou empreender fuga do 

lugar, no exato instante emque percebeu a aproximação da viatura policial. 

Diante disso os milicianos realizaram a abordagem do increpado, e 

enquanto o funcionário público Rafael Eloi Amilky, realizava revista 

pessoal o imputado citado se exaltou, verbalizando Larga meu Celular seu 

Policial de Merda, razãoa por foi encaminhado até à Delegacia de Policia 

para as providências cabíveis. Ante o exposto, denúncio Rodrigo 

Zamarioli, como incurso nas penas do artigo 331 do CP, requerendo que 

recebida e autuada esta seja o mesmo citado para responder acusação 

por escrito no prazo de 10 (dez) dias.

Despacho: Vistos etc.Considerando que este juízo também não logrou em 

localizar o endereço do acusado Rodrigo Zamarioli, defiro a cota do MPE 

de fl. 56.Expeça-se o necessário para o devido cumprimento, prazo de 20 

(vinte) dias.Às providencias, cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Carlos Eugênio Comelli, 

digitei.

Sorriso, 26 de junho de 2018

Claudete Scatolin Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 971/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 183115 Nr: 10954-12.2017.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ NETO FERREIRA DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO FRANÇA FERREIRA - 

OAB:19154

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO BRUNO FRANÇA FERREIRA, PARA QUE NO 

PRAZO DE 10 DIAS APRESENTE A DEFESA PREVIA NOS PRESENTES 

AUTOS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 187142 Nr: 2388-40.2018.811.0040

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFFERSON FERREIRA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO LENOAR MARTINS - 

OAB:

 Vistos etc.

Considerando que o MPE e a Defesa não se opuseram ao cálculo de fl. 62, 

homologo-o.

Desde já, considerando a data prevista para progressão do regime de 

cumprimento da pena, designo audiência para o dia 23 de julho de 2018, 

às 15h30min.

Intime-se e requisite-se o reeducando.

Oficie-se o Diretor do CRS solicitando atestado de conduta carcerária do 

reeducando.

Cientifiquem-se o MPE e a DPE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 133952 Nr: 7396-03.2015.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEBORA BEATRIZ PIRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉLIDE MANZINI DE CAMPOS - 

OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO CARNEIRO BARROS 

NETO - OAB:15216/MT

 Código 133952

Autor: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ré: DÉBORA BEATRIZ PIRES

Trata-se de Ação Penal proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO 

DE MATO GROSSO em desfavor de DÉBORA BEATRIZ PIRES, 

devidamente qualificada nos autos, com incursa no art. 250, §1º, inciso II, 

alínea ‘’a’’, do Código Penal.

 Diz a peça acusatória, em síntese, que:

“I – Noticiam os autos que, na data de 24 de março de 2015, por volta das 

03h00min, em uma residência localizada na Rua das Camélias, n° 34, 

bairro Bela Vista, nesta urbe, a denunciada DÉBORA BEATRIZ PIRES, 

causou incêndio, em casa habitada, pertencente á vítima MICHAEL 

BRESCANSIN, expondo a perigo a vida, a integridade física e o patrimônio 

de outrem”. (...) (sic)

Boletim de ocorrência, fls. 11/11-v.

A denúncia foi recebida em 02 de maio de 2016, fl. 29.

Resposta à acusação, fl. 82.

Auto de Avaliação Indireta, fl. 77.

Laudo Pericial Criminal, fls. 41/72.

Termo de audiência de instrução, fls. 90/95.

Alegações finais do Ministério Público (fls. 96/105), expondo que a 

materialidade e a autoria da infração penal de incêndio qualificado se 

encontram devidamente demonstradas. Ilustrou que as provas produzidas 

no processo asseguram a participação da acusada na ação criminosa. 

Defendeu a aplicação da causa de aumento de pena em virtude de o local 

ser habitado, art. 250, § 1º, II, “a”, do CP. Pugnou, ao final, pela 

condenação da ré, como incursa nas sanções previstas no art. 250, §1º, 

inciso II, alínea ‘’a’’, do Código Penal.

 A defesa, a título de memoriais finais (fls. 107/112), defendeu a aplicação 

da pena no mínimo legal, com incidência das atenuantes da confissão 

espontânea e menoridade.

 Vieram os autos conclusos para deliberação.

É o relatório. Passo a decidir.

Não subsistem questões preliminares que demandem análise e, conforme 

se denota do exame dos autos, os ditames processuais foram 

observados, não existindo quaisquer nulidades processuais a serem 

decretadas. Destarte, enfrentados estes temas e superada a etapa, 

referente à realização do exame dos requisitos de admissibilidade da lide 

(condições da ação e pressupostos processuais), passo a análise da 

questão de fundo da demanda.

I. Da acusação concernente à prática do crime de incêndio qualificado.

 DA MATERIALIDADE

A materialidade encontra-se demonstrada através do boletim de 

ocorrência de fl. 11/11-v, do laudo pericial de incêndio de fls. 41/72 e auto 

de avaliação indireta de fl. 77.

DA AUTORIA

A autoria delitiva também restou comprovada através da prova 

testemunhal produzida tanto na fase policial, como na fase judicial. Explico.

 A vítima e testemunhas ouvidas em Juízo foram firmes e coesas ao 

apontar a acusada como a autora do delito, vejam:

A vítima Michael Brescansin (fls. 91 e 95), aponta com firmeza que “tinha 

um rapaz dentro da casa, sendo que só pôde sair quando o fogo estava 

apagado. Que o vizinho que conseguiu apagar o fogo porque estava em 

casa, senão tinha pegado fogo em duas casas e matado quatro ou cinco 

pessoas. Que ela jogou um galão de cinco litros na área e tinha um monte 

de ar condicionado e o sofá. Que pegou fogo na parte elétrica da casa e 

nos ar condicionado queimou tudo. Que ela é minha ex-mulher e 

estávamos separados há mais de um ano, e ela queria uma parte de um 

veículo Celta que eu tinha. Que tinha sete ou oito ar condicionado, que o 

prejuízo total foi mais de trinta mil reais e tive que reembolsar todos os 

clientes. Que tinha uma pessoa dentro da casa, Wilson, que ele é meu 

amigo”. (sic)

 A testemunha Wilson Vieira da Silva (fls. 92 e 95), ao ser inquirida em 

Juízo, confirmou que estava dentro da casa na hora do incêndio, dizendo 

ainda “que na área da casa tinha um monte de ar condicionado. Que meu 

quarto estava fechado, mas a fumaça já estava entrando. Que o Sandro 

que viu o fogo, se ele não tivesse em casa eu tinha morrido queimado e os 

filhos dele também. Que a frente da casa queimou inteira. Que o prejuízo 

foi muito grande”. (sic)

 Já a testemunha Alessandro Sousa de Paula (fls. 93 e 95), a qual 

informou que morava na casa do lado, declarou que “pulou a janela e já foi 

jogando água para abaixar o fogo. Que a minha casa também quase foi 

queimada. Que o fogo pegou na divisa do muro, até as câmeras de 

segurança queimaram. Que eu vi a mulher na câmera. Que eu lembro do 

Wilson lá dentro”. (sic)

 Prova disso, e que não comporta restrições argumentativas, é o teor das 

declarações prestadas, na presente solenidade, por parte das 
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testemunhas/informantes e, inclusive, o depoimento prestado pela própria 

ré, que confessou/admitiu a prática delituosa. Nesse diapasão, considero 

a prova carreada aos autos segura, coesa e revestida da especial virtude 

de evidenciar a dinâmica e a forma como os fatos descritos na denúncia 

se sucederam, de tal sorte que dúvidas não pairam no que tange a autoria 

da infração penal de incêndio qualificado.

 Ora, até se poderia falar em ausência de provas ou em provas 

insuficientes para emissão de um édito de condenação, não fosse a 

conjunção dos seguintes fatores, a seguir delineados: a) a confissão 

espontânea da ré; b) a palavra da vítima, coesa e segura ao apontar a ré 

como a autora da ação criminosa; c) o conteúdo do depoimento 

esclarecedor, exteriorizado por parte dos informantes que abordam a 

dinâmica do fato criminoso.

No que tange ao aumento de pena em virtude do local ser habitado, [art. 

250, § 1º, II, “a”, do Código Penal], tenho que merece ser reconhecido. É 

que, segundo os informes produzidos no processo, máxime do conteúdo 

das declarações exteriorizadas por parte da vítima Michael Brescansin e 

da testemunha Wilson Vieira da Silva (fls. 91/92 e 95), depreende-se que 

se tratava de imóvel habitável, existindo, na hora dos fatos, uma pessoa lá 

dentro pernoitando.

Nesta esteira de raciocínio, trago à colação julgado do Superior Tribunal de 

Justiça:

CRIMINAL. RECURSO ESPECIAL. CRIME DE INCÊNDIO. INCIDÊNCIA DA 

CAUSA DE AUMENTO DE PENA. ALCANCE DA EXPRESSÃO "CASA 

HABITADA OU DESTINADA À HABITAÇÃO". RECURSO PROVIDO. I - O 

incêndio é crime em que se expõe, conscientemente, a incolumidade 

pública, a perigo ou dano, pela destruição de um objeto pelo fogo. II – A 

pena do crime de incêndio é aumentada em até 1/3, sempre que evidentes 

as circunstâncias previstas no § 1.º, do art. 250, do Código Penal. III - A 

expressão "casa habitada ou destinada à habitação", inserida na letra a, 

do inc. II, do § 1.º, do art. 250 do Código Penal, abrange as edificações 

que sirvam de habitação, ainda que eventualmente. IV – Dirimida a questão 

acerca da incidência da causa de aumento de pena, incide a determinação 

de que os autos retornem ao juízo monocrático, para que este profira nova 

decisão. V – Recurso provido (STJ - REsp: 109867 DF 1996/0062740-1, 

Relator: Ministro GILSON DIPP, Data de Julgamento: 04/12/2001, T5 - 

QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJ 25.03.2002 p. 301LEXSTJ vol. 153 

p. 332)

Ademais, ainda que não houvesse ninguém dentro do imóvel na data dos 

fatos a referida majorante incidiria, pois conforme bem preceitua o artigo 

trata-se de “casa habitada ou destinada à habitação”.

 Assim, em sendo imóvel habitável, obviamente o prejuízo e os danos 

causados à vitima são maiores, logo a pena deve ser maior.

Por via de consequência, exatamente concatenado nesse diapasão de 

ideias, considero a prova engendrada no processo segura, coesa e 

revestida da virtude de evidenciar a dinâmica e a forma como os fatos 

descritos na proposta acusatória se concretizaram, de forma que dúvidas 

não pairam no que diz respeito à autoria da infração penal. Destarte, 

nessa linha de provas e em face da realidade fática que desponta do 

contexto probatório, deduz-se que os elementos de cognição produzidos 

no processo configuram-se como instrumentos suficientes para a edição 

de juízo penal condenatório em detrimento da ré.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia para o fim de 

CONDENAR a requerida DÉBORA BEATRIZ PIRES, devidamente qualificada 

nos autos, pela prática do delito de incêndio, [art. 250 §1º, inciso II, alínea 

‘’a’’, do Código Penal].

 Passo, portanto, como forma de dar vazão ao princípio da individualização 

da pena, de estirpe constitucional [art. 5.º, inciso XLVI da CRFB/88], à 

dosimetria da sanção penal a ser infligida a requerida.

I. Da Aplicação da Pena Privativa de Liberdade e da Pena de Multa.

Primeiramente, no que diz respeito aos antecedentes criminais, entendo 

que os registros indicados no âmbito dos documentos juntados nos autos 

não devem ser considerados em prejuízo da ré, como indicadores de 

maus antecedentes.

Não existem nos autos dados técnicos que autorizem a emissão de um 

juízo conclusivo, seja de caráter positivo ou negativo, sobre a 

personalidade do agente e a sua conduta social.

 Por outro aspecto, de suma importância destacar que a culpabilidade da 

ré desponta em grau elevado. É que, entendo como o grau de 

censurabilidade e reprovabilidade social de sua conduta, é intensa, vez 

que tinha total ciência dos riscos que podia causar ao patrimônio da vítima, 

bem como aos vizinhos ou até mesmo a população local. Às 

circunstâncias do crime são reprováveis por ter sido o crime cometido por 

vingança ao término da relação e/ou partilha de bens. Ainda neste tópico, 

anoto a clandestinidade do fato, vez que a ré tinha total ciência de que a 

vítima não se encontrava naquele momento, visando assim aumentar as 

suas chances de sucesso no intento incendiário. O delito deixou 

consequências, tendo em vista que parte da casa, os móveis da vítima e 

objetos pertencentes a clientes da vítima foram totalmente destruídos, 

totalizando um prejuízo de aproximadamente R$30.000,00 (trinta mil reais), 

o quê, posteriormente a vítima ainda teve que ressarcir todos os seus 

clientes com a compra/devolução dos aparelhos de ar condicionado. A 

vítima, ao que parece contribuiu para a conduta maléfica da agente, vez 

que teria se recusado a partilhar os bens do ex casal.

Destarte, considerando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código 

Penal, cuja análise foi dissecada anteriormente e extratifica a maioria 

unânime daquelas que foram reputadas favoráveis, fixo a PENA-BASE 

imputada a ré em 04 (anos) de reclusão.

 Feito isso, passo a fixação da PENA PROVISÓRIA. Observa-se que a 

requerida confessou a autoria do delito [art. 65, inciso III, alínea ‘d’ do 

Código Penal], cuja análise já foi realizada. Em um segundo quadrante, 

denota-se que a agente, na época em que os fatos se aperfeiçoaram, 

ostentava 20 (vinte) anos de idade, fato que se consolida como 

mecanismo tendente a promover o abrandamento da reprimenda, dado as 

características da personalidade e caráter ainda não perfeitamente 

formados dos indivíduos que se encontram nessa faixa etária [art. 65, 

inciso I do Código Penal].

 Portanto, havendo duas circunstâncias atenuantes, no mesmo sentido, 

necessariamente, ambas deverão ser aplicadas sobre a pena-base [cf.: 

RUY ROSADO DE AGUIAR JR., Aplicação da Pena, Publicação da Escola 

Superior da Magistratura do Rio Grande do Sul, 4.ª ed., Porto Alegre, 2003, 

p. 50; RJTJRS 103/174], de tal sorte que diminuo a pena fixada na razão 

de 03 (três) meses para cada uma das atenuantes, isoladamente, ficando 

a pena provisória no patamar de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de 

reclusão.

Ultrapassada tal etapa, passo a fixar a PENA DEFINITIVA. Primeiramente, 

não vislumbro causas de diminuição da pena. Com efeito, consoante se 

extrai dos autos, a infração penal foi praticada em casa habitada ou 

destinada a habitação. Dessa forma, aumento a pena em 01 (um) ano e 02 

(dois) meses, no patamar de 1/3, restando fixada em 04 (quatro) anos e 

08 (oito) meses de reclusão.

Ainda, em razão da cumulatividade da PENA DE MULTA, aplico ao réu a 

pena de multa, que ora vai fixada em 45 (quarenta e cinco) dias-multa, na 

razão de 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época do fato, a ser 

corrigido monetariamente desde aquela data, considerando as 

circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, anteriormente 

perquiridas, em análise retrospectiva, e a gravidade do delito, assim como 

em face da situação econômica da ré.

 De efeito, como forma de prestar reverência ao comando normativo 

preconizado no art. 33, § 2.º, alínea ‘b’ e § 3.º do Código Penal, levando-se 

por linha de estima a ideia de que a pena-base estabeleceu-se, sob o 

ponto de vista quantitativo, nas proximidades do patamar mínimo, partindo 

do pressuposto de que a requerida desfruta da condição de primária e 

não detém antecedentes criminais, e, por derradeiro, considerando que a 

imposição de regime de cumprimento mais severo do que aquele que a 

pena aplicada permitir exige motivação idônea [Súmulas n.º 718 e 719 do 

STF], ESTABELEÇO, para efeito de cumprimento da sanção penal infligida, 

o regime SEMI-ABERTO, inicial.

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade aplicada por pena 

restritiva de direitos, por ter excedido os limites máximos previstos na 

norma de regência [art. 44 do Código Penal], devendo, o mesmo raciocínio 

ser feito no que pertine a suspensão condicional da pena [art. 77 do 

Código Penal], até mesmo porque a concessão de tais benefícios nessas 

circunstâncias seria absolutamente incompatível com a conduta 

protagonizada pela acusada.

Concedo a requerida o direito de apelar em liberdade, exceto se por outro 

motivo não estiver presa, em razão da ausência, no caso concreto, de 

ressonância nas hipóteses previstas para prisão preventiva, não sendo 

recomendado o recolhimento da requerida à prisão [art. 312 e art. 387, 

parágrafo único, ambos do Código de Processo Penal].

Condeno a ré no pagamento das custas judiciais, podendo ser concedida 

o benefício da assistência judiciária gratuita, em sede de execução penal 

[art. 804 do Código de Processo Penal; art. 3.º, inciso II e § 1.º da Lei 

Estadual n.º 7.603/2001].
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Confirmada a sentença em 2ª Instância:

a) preencha-se e remeta-se o boletim individual estatístico ao 

Departamento de Informática Policial [art. 809, incisos VI e VII do Código de 

Processo Penal];

b) comunique-se o Tribunal Regional Eleitoral, para suspensão dos direitos 

políticos [art. 15, inciso III da CRFB/88];

c) forme-se e remeta-se o processo de execução à Vara das Execuções 

Criminais [art. 105 da Lei n.º 7.210/1984].

Declaro esta por publicada com a entrega em Secretaria da 1ª vara 

criminal. Dispensado o registro, na forma prevista na CNGC/MT. Intimem-se 

e Cumpra-se.

Às providências.

Sorriso/MT, 09 de maio de 2018.

 Emanuelle Chiaradia Navarro Mano,

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 145191 Nr: 1516-93.2016.811.0040

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINEI DE JESUS VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO KOCH - 

OAB:7299-B, JOSÉ FRANCISCO DE AZEVEDO PONTES - OAB:8502 B

 Vistos etc.

De largada, em consulta ao Sistema Apolo ficou constatado que o 

reeducando não possui outra Execução Penal no Estado de Mato Grosso.

Designo audiência admonitória/justificação para o dia 23 de julho de 2018, 

às 15h30min.

Intime-se o reeducando no endereço de fls. 484, 487.

Proceda-se a atualização do cálculo de pena do reeducando.

Após, com o cálculo, cientifiquem-se o MPE e a Defesa para ciência e 

manifestação acerca do cálculo.

Às providências, cumpra-se.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 188293 Nr: 3098-60.2018.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DARCI RODRIGUES DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ FRANCISCO DE 

AZEVEDO PONTES - OAB:8502 B

 DELIBERAÇÃO

 Por fim o MM. Juiz de Direito ANDERSON CANDIOTTO deliberou:

1- Quanto ao registro audiovisual da presente audiência, no que toca à 

sua legalidade, procedimento, publicidade, segurança, conservação e 

degravação, certo é que todos devem observar as disposições da seção 

20 do capítulo 2 da CNGC (Provimento 12/2011/CGJ).

2- Homologo a desistência da oitiva das testemunhas supra.

3- Sobre o laudo definitvo da POLITEC, determino sua juntada nos autos no 

prazo de 10 (dezs) dias, para tanto, consulte sistema on line do órgãos 

estadual pericial e, não havendo laudo eletronico, oficie para que tal órgão 

envie tal laudo por EMAIL no prazo fixado.

4- Ainda sobre a apresentação do laudo definitivo de substancia 

entorpecente da POLITEC, importante frisar que ao MPE tambem compete 

tal diligencia, eis que ao órgão acusador compete corroborar 

documentalmente sua imputação, considerando que no caso o MPE 

também possui acesso ao sistema eletronico ou ainda contato direto por 

qualquer meio idoneo de comunicação com a POLITEC, pelo que determino 

que o MPE tambem diligencie na obtenção de tal laudo definitivo, no mesmo 

prazo de 10 (dez) dias.

5- Encerrada a instrução, conforme § 3º do art. 403 do CPP, abro vista às 

partes para alegações finais no prazo sucessivo de 05 (cinco) dias.

6- Superado tal prazo, certifique e à conclusão para sentença, momento 

em que será apreciado eventual pedido oral.

7- Saem os presentes intimados. Expedindo o necessário. Cumpra-se com 

celeridade.

Nada mais havendo a consignar, às 08:00 foi lavrado o presente termo, 

que vai assinado pelos presentes.

MM. Juiz: ___________________________________

Promotor(a) de Justiça: ___________________________________

Advogado(a): ___________________________________

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 189941 Nr: 4081-59.2018.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDERSON FRANCISCO MACHADO DE 

OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO KOCH - 

OAB:7299-B

 DELIBERAÇÃO Por fim o MM. Juiz de Direito ANDERSON CANDIOTTO 

deliberou: 1- Quanto ao registro audiovisual da presente audiência, no que 

toca à sua legalidade, procedimento, publicidade, segurança, conservação 

e degravação, certo é que todos devem observar as disposições da 

seção 20 do capítulo 2 da CNGC (Provimento 12/2011/CGJ). 2- 

considerando-se que a(s) vítima(s) e/ou testemunha(s), manifestaram que 

a presença do(s) réu(s), durante a coleta do depoimento em audiência, 

poderia dinamizar situação de constrangimento, com fundamento no 

conteúdo do art. 217 do Código de Processo Penal, determino a retirada 

do(s) acusado(s) da sala de audiências, quando da inquirição da(s) 

ofendida(s) e/ou testemunha(s); 3- Sobre o laudo definitvo da POLITEC, 

determino sua juntada nos autos no prazo de 10 (dez) dias, para tanto, 

consulte sistema on line do órgãos estadual pericial e, não havendo laudo 

eletronico, oficie para que tal órgão envie tal laudo por EMAIL no prazo 

fixado. 4- Ainda sobre a apresentação do laudo definitivo de substancia 

entorpecente da POLITEC, importante frisar que ao MPE tambem compete 

tal diligencia, eis que ao órgão acusador compete corroborar 

documentalmente sua imputação, considerando que no caso o MPE 

também possui acesso ao sistema eletronico ou ainda contato direto por 

qualquer meio idoneo de comunicação com a POLITEC, pelo que determino 

que o MPE tambem diligencie na obtenção de tal laudo definitivo, no mesmo 

prazo de 10 (dez) dias. 5- Encerrada a instrução, conforme § 3º do art. 

403 do CPP, abro vista às partes para alegações finais no prazo 

sucessivo de 05 (cinco) dias. 6- Superado tal prazo, certifique e à 

conclusão para sentença, momento em que será apreciado eventual 

pedido oral. 7- Saem os presentes intimados. Expedindo o necessário. 

Cumpra-se com celeridade. Nada mais havendo a consignar, às 09:00 foi 

lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

Comarca de Tangará da Serra

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 155790 Nr: 4411-84.2013.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELDER ROGERIO ARAUJO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRINEU MENESES MACIEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA FAVETTI CAMPOS - 

OAB:13331/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESTELA REDIVO DA COSTA - 

OAB:16.663, THIAGO LEITE DOS ANJOS - OAB:20.977-O/MT

 Pelo presente e considerando as determinações contidas no artigo 234 do 

Código de Processo Civil, na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGC, em seu 

artigo 363, § 3º e ss., bem como no Provimento n.º 056/2007-CGJ, item 18 

e ss., procedo a INTIMAÇÃO da Ilustríssima Senhora advogada 

FERNANDA FAVETTI CAMPOS, OAB/MT 13.331, solicitando a devolução 

dos presentes autos que se encontram em seu poder além do prazo legal, 

devendo efetuar imediatamente sua devolução, observando-se que, caso 

não atendida a presente intimação, serão promovidos todos os atos 

necessários para expedição de MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO, 
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bem como aplicada as penalidades previstas.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 241895 Nr: 10148-29.2017.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMAR MACHADO ROCHA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA 

- OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA. - OAB:OAB/MT 13.245-A

 Certifico e dou fé que foi interposto, tempestivamente, recurso de 

apelação às fls. 171/174 pela parte autora. Desta forma, em atendimento 

ao Provimento nº 056/2007, impulsiono os presentes autos ao setor de 

matéria de imprensa a fim de intimar os advogados da parte requerida para 

que apresentem as contrarrazões, no prazo de quinze dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 224119 Nr: 13434-49.2016.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDNEI RODRIGUES CUNHA, MARCIA RODRIGUES 

CUNHA CORDEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS 

EXPRESSAS S/A, ADEMIR SILVA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA SANCHES 

FERREIRA DE ANDRADE - OAB:OAB/MT- 15.154, JAQUELINE PERES 

LESSI - OAB:15343

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO VITAL CHAVES - 

OAB:OAB/SP 257.874, FABIANA NOGUEIRA PEREIRA - OAB:17.982, 

JOÃO PAULO FOGAÇA DE ALMEIDA FAGUNDES - OAB:154384, 

LEDIJANE ZANDONAI - OAB:5.361

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e à r. decisão de fl. 335, 

impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de 

intimar os advogados das partes para, no prazo sucessivo de quinze dias, 

apresentarem suas razões finais, oportunidade em que as partes poderão 

manifestar sobre os documentos juntados pelo CISC às fls. 316/325 e pela 

POLITEC às fls. 349/354.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 159864 Nr: 9196-89.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO 

BRASIL ( ASABB)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMADO PAULO DAL CASTEL, MERI REGINA 

GORETTI DAL CASTEL, LEIVA TEREZINHA DONIDA CRESTANI, ILDO 

CRESTANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MISCHIATTI - 

OAB:7658-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Carlos Hidalgo Thomé - 

OAB:4193-B

 Em atendimento ao provimento nº 41/2016-CNGC, impulsiono os autos ao 

setor de matéria de imprensa com a finalidade de intimar a parte autora 

para que providencie o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça no 

Endereço: Fazenda São Miguel II, Rod. BR 364, km 428, à esquerda, Zona 

Rural, Tangará da Serra/MT, devendo a respectiva guia de pagamento ser 

extraída do site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(www.tjmt.jus.br -> Emissão de Guias On Line -> Diligência) e juntada aos 

autos com respectivo comprovante de pagamento, no prazo de 15 dias, a 

fim de que se efetive o cumprimento do mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 278266 Nr: 7616-48.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO CALETTI DEON, RUBIA ARGENTA 

DEON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON LUIZ PERIN - 

OAB:8804-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos ao 

setor de matéria de imprensa com a finalidade de intimar a parte autora 

para se manifestar acerca da certidão do Oficial de Justiça de fls. 59 

requerendo a complementação das diligências no valor de R$ 1.850,00 

(Um Mil Oitocentos e Cinquenta Reais) para cumprimento da segunda via 

do mandado de execução (busca de bens, penhora, avaliação e 

intimações), devendo a respectiva guia de pagamento ser extraída do site 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br --> 

Emissão de Guias On Line --> Diligência) ou através do link: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/deposito, indicando o Oficial 

de Justiça João Antonio Prieto, e juntada aos autos com respectivo 

comprovante de pagamento, no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 222783 Nr: 12276-56.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HILDA SOARES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o teor das certidões negativas do Oficial de Justiça de fls. 76, 87 e 

97 e em cumprimento a legislação vigente e ao Provimento nº 

056/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos a fim de encaminhá-los ao 

setor de matéria de imprensa para intimar a parte autora para se 

manifestar, no prazo de quinze dias, pugnando o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 699 Nr: 801-36.1998.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA ÂNGELA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE MILTON RIBEIRO, BENEDITA 

MUNIZ RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDO BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:3881/MT, Vivian Carla Dos Santos Zuchetto - 

OAB:5.258/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOE ORTIZ ARANTES - 

OAB:22052/SP, MARCELO BARBOSA TEIXEIRA DE MAGALHÃES - 

OAB:6882-MT

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e diante da certidão de fl 

retro, impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim 

de intimar os advogados da parte autora para manifestarem, no prazo de 

quinze dias, pugnando o que de direito para o prosseguimento do feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 273201 Nr: 3605-73.2018.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROPECUÁRIA PALMITAL S/A, OCTÁVIO THOMÉ, 

MARIA APARECIDA HIDALGO THOMÉ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAMILA DONIDA CRESTANI, GERALDO 

VIGOLO, NELSON JOSÉ VIGOLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO CARLOS HIDALGO THOME 

- OAB:4193/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEIVISON ROOSEVELT DO 

COUTO - OAB:8353, FERNANDO OLIVEIRA MACHADO - OAB:9012/MT, 

Fernando Tardioli Lúcio de Lima - OAB:206.727 - SP, LUCIANO 

APARECIDO CUBA - OAB:11150/MT, VANDERLEI CHILANTE - 

OAB:3533-A/MT

 Certifico e dou fé que a contestação de fls. 159/514 foi oferecida 

tempestivamente. Desta forma, em atendimento ao Provimento nº 056/2007 

e à r. decisão de fl. 158, impulsiono os presentes autos ao setor de 
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matéria de imprensa a fim de intimar os advogados das partes para, no 

prazo de quinze dias, dela manifestarem, oportunidade em que deverão 

manifestar, ainda, sobre o pedido de aplicação de multa, na forma do 

artigo 334, § 4º, do CPC (fl. 147).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 273171 Nr: 3569-31.2018.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEUSDERIA BATISTA DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOTOMAGAZINE AUTOMOTORES LTDA, 

MOTO MAGAZINE AUTOMOTORES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEIMES LEÃO DE SOUZA - 

OAB:19.778/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCUS VINICIUS DE 

MORAIS JUNQUEIRA - OAB:SP:175.803-B, SAMUEL FRANCISCO - 

OAB:10908/MT

 Certifico e dou fé que a contestação de fls. 82/166 foi oferecida 

tempestivamente. Desta forma, em atendimento ao Provimento nº 

056/2007, impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa 

a fim de intimar os advogados da parte autora para impugná-la, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 272537 Nr: 3075-69.2018.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOTEAMENTO TARUMA II LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NAIR DOS SANTOS MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEITON ARAÚJO CARVALHO - 

OAB:MT. 12.842

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, até a presente data, não aportou nesta Secretaria 

a devolução da carta precatória distribuída na comarca de Barra do 

Bugres, entretanto, em consulta ao site do e. TJMT, localizei a mesma 

distribuída sob o nº 2523-51.2018.811.0008 (Código 136571), com 

certidão negativa do Oficial de Justiça . Entretanto, a requerida 

compareceu na audiência de conciliação designada para o dia 17.05.2018, 

conforme termo de sessão de conciliação de fl. 142. Desta forma, em 

atendimento ao Provimento nº 056/2007, impulsiono os presentes autos ao 

setor de matéria de imprensa a fim de intimar os advogados da parte 

autora para manifestarem, no prazo de quinze dias, pugnando o que de 

direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 261244 Nr: 25791-27.2017.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMAR CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONI CEZAR CLARO - 

OAB:20186-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT13431/B

 Certifico e dou fé que foram interpostos, tempestivamente, recurso de 

apelação às fls. 110/118 pela parte autora e às fls. 119/124 pela parte 

requerida. Desta forma, em atendimento ao Provimento nº 056/2007, 

impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de 

intimar os advogados das partes para que apresentem as contrarrazões, 

no prazo de quinze dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 256530 Nr: 21884-44.2017.811.0055

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TIAGO VIEIRA DE SOUZA DORILEO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA ALVES DE LIMA, LETICIA ALVES 

CORREIA DE LIMA, MURILO ALVES CORREIA DE LIMA, JOANA MERLO DE 

LIMA, TASSIO ALMIR BENITES CORREIA DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE SOUZA BARROS - 

OAB:3947-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO BORGES DE MOURA - 

OAB:OAB/MT 9.124, Silvanete Medeiros de Moura - OAB:12381

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007, impulsiono os presentes 

autos ao setor de matéria de imprensa a fim de cientificar os advogados 

das partes acerca da distribuição da carta precatória para 3ª Vara Cível 

da comarca de Sorriso, sob o nº 4289-43.2018.811.0040, bem como 

acerca da designação de audiência para oitiva da testemunha para o dia 

14.08.2018, às 16h40min, nos termos do ofício de fls. 303/303-verso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 232536 Nr: 21530-53.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: ATACADÃO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MEGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA DA SILVA - 

OAB:5237/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ LUIZ ROSSI - 

OAB:4616/MT

 Certifico que tendo em vista o teor da certidão de fls. retro e em 

cumprimento à legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono os 

presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar o(a) 

advogado(a) da parte autora para manifestação no prazo de cinco dias, 

praticando o que lhe compete, sob pena de extinção do processo (art. 

485, III, do CPC), bem como impulsiono os autos ao setor de expedição de 

documentos a fim de que a parte autora seja pessoalmente intimada para 

dar prosseguimento ao feito, sob pena de incorrer nos termos do artigo 

485, § 1º, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 209174 Nr: 1336-32.2016.811.0055

 AÇÃO: Liquidação por Artigos->Procedimento de Liquidação->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DA APARECIDA ALVES DA CRUZ, PABLO 

AUGUSTO ALVES DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALTEMAR DIAS DA GAMA - 

OAB:18322/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que tendo em vista o teor da certidão de fls. retro e em 

cumprimento à legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono os 

presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar o(a) 

advogado(a) da parte autora para manifestação no prazo de cinco dias, 

praticando o que lhe compete, sob pena de extinção do processo (art. 

485, III, do CPC), bem como impulsiono os autos ao setor de expedição de 

documentos a fim de que a parte autora seja pessoalmente intimada para 

dar prosseguimento ao feito, sob pena de incorrer nos termos do artigo 

485, § 1º, do CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 6226 Nr: 150-43.1994.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FORTALEZA COM. CEREAIS E DEFENSIVOS 

AGRÍCOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARMEN BEATRIZ JAHN LOCKS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÍTALO JORGE SILVEIRA LEITE - 

OAB:10.074 OAB/MT, JOACIR JOLANDO NEVES - OAB:3610-B/MT, 

MÉRILLY LAÍS SAVAN SOARES - OAB:21474/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NICOLE JAHN LOCKS - 

OAB:OAB/SP 321.684

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e à r. decisão de fl. 487, 

impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de 

intimar os advogados da parte executada para manifestar, no prazo de 

quinze dias, acerca do cálculo da dívida de fl. 491, valendo o silêncio 

como concordância.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 133406 Nr: 3337-63.2011.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLOVIS JOSE MINOZZO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELE BLINI CALLEJAS FARIA - 

OAB:MT- 14.985

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO AUGUSTO VIEIRA 

DE FIGUEIREDO - OAB:7.627-A, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:16.691/A-MT, PAULA RODRIGUES DA SILVA - OAB:13605-A/MT, 

RAFAELLA ALT DE OLIVEIRA - OAB:15.973, Raiane Rosseto Steffen - 

OAB:13371 OAB/MT

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e à r. decisão de fls. 411/414, 

impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de 

intimar os advogados das partes para manifestarem, no prazo de quinze 

dias, acerca da complementação do laudo pericial de fls. 423/426, valendo 

o silêncio como concordância, oportunidade em que a parte autora, na 

forma do artigo 10 do CPC, deverá manifestar sobre a petição de fls. 

395/396, mormente no que toca à suspensão da vertente demanda.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 157919 Nr: 6515-49.2013.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PET CURSOS PROFISSIONALIZANTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO PINHEIRO MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANILO VIANA BORSATTO - 

OAB:OAB/PR 47.928, GESSICA BORGES PRETTO - OAB:OAB/PR 73.618, 

IGOR PEREHOWSKI MAGNO STANCHI - OAB:OAB/PR 66153

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o teor da certidão negativa do Oficial de Justiça de fl. 162 e em 

cumprimento a legislação vigente e ao Provimento nº 056/2007-CGJ, 

impulsiono os presentes autos a fim de encaminhá-los ao setor de matéria 

de imprensa para intimar a parte autora para se manifestar, no prazo de 

quinze dias, pugnando o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 197889 Nr: 13060-67.2015.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TERRAPLANAGEM ITÁLIA LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HUDSON ROBERTO RINCO PEREZ, ADRIANA 

PAULA VIEIRA LUIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YOHAN FUCHS SELLE - 

OAB:17164/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Carlos Cortes - 

OAB:20381/O, Gerusa Ascoli Grespan - OAB:20242, Mauricio 

Montagner - OAB:20670/O

 Certifico que tendo em vista o teor da certidão de fls. retro e em 

cumprimento à legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono os 

presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar o(a) 

advogado(a) da parte autora para manifestação no prazo de cinco dias, 

praticando o que lhe compete, sob pena de extinção do processo (art. 

485, III, do CPC), bem como impulsiono os autos ao setor de expedição de 

documentos a fim de que a parte autora seja pessoalmente intimada para 

dar prosseguimento ao feito, sob pena de incorrer nos termos do artigo 

485, § 1º, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 219111 Nr: 9200-24.2016.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DELMONDES COMUNICAÇÕES E PUBLICIDADE TV VALE 

RECORD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFERSON WAGNER RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tatiani Kerber Diel - 

OAB:21492/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TASSIA DE AZEVEDO BORGES 

TORRES - OAB:12296-MT

 Certifico que tendo em vista o teor da certidão de fls. retro e em 

cumprimento à legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono os 

presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar o(a) 

advogado(a) da parte autora para manifestação no prazo de cinco dias, 

praticando o que lhe compete, sob pena de extinção do processo (art. 

485, III, do CPC), bem como impulsiono os autos ao setor de expedição de 

documentos a fim de que a parte autora seja pessoalmente intimada para 

dar prosseguimento ao feito, sob pena de incorrer nos termos do artigo 

485, § 1º, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 127270 Nr: 6156-07.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOURIVAL GRACIANO PEREIRA, JOSEFA DA SILVA 

PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIGUEL ANGELO KABBAD, HELGA DE PAULA 

SANTOS KABBAD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR CONY CAVALCANTI - 

OAB:5484/MT, MÔNIA FABIANA RODRIGUES CHAVES - OAB:11.122/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELGA DE PAULA SANTOS 

KABBAD - OAB:OAB/MT 9863, HUMBERTO AIDAMUS DE LAMÔNICA 

FREIRE - OAB:MT 6.000, MIGUEL ANGELO KABBAD - 

OAB:OAB/MT5717

 Certifico que tendo em vista o teor da certidão de fls. retro e em 

cumprimento à legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono os 

presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar o(a) 

advogado(a) da parte autora para manifestação no prazo de cinco dias, 

praticando o que lhe compete, sob pena de extinção do processo (art. 

485, III, do CPC), bem como impulsiono os autos ao setor de expedição de 

documentos a fim de que a parte autora seja pessoalmente intimada para 

dar prosseguimento ao feito, sob pena de incorrer nos termos do artigo 

485, § 1º, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 107610 Nr: 6292-72.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO TANGARAENSE DE ENSINO E CULTURA 

ATEC, RAFAEL VASQUES SAMPIERI BURNEIKO, Geórgia Malossi Queiroz, 

DIEGO VINICIUS BERIGO, ADRIELLI SOMMER DALLABONA, ISABELA 

ROSA, YARA CAVALARI DE MORAIS, DIEGO HERIBERTH LADEIA 

TRETTEL, FELIPE CORREA DE MELO, LUCAS RODER DE PAULA, ANA 

PAULA GEROLIM SALVADOR, LUIS ANTONIO SOARES PIRES FILHO, 

ISAAC LIRA LOPES, CAROLINNE VERONICA DI DOMENICO GONÇALVES, 

KARLA MADUREIRA CORREA DA SILVA, CAMILA AYUME AMANO 

CAVALARI, RAFAEL ROHENKOHL SILVA, JULIA CIANTELLI DAHER, 

ISABELA DA SILVA YGULA, JETRO GLUACUS DEMAMAN SGUAREZI, 

MATHEUS SILVA KOIKE, BARBARA DE SOUZA MOREIRA, GIOVANI 

SOMMER DALLABONA, JULIANA BAMBINI MANDOLA, YASMIM BIBIANO 

RODRIGUES SANCHES, FABIO VALERIO LAURITO, FERNANDA MUNDO 

MAURO SEMCHECHEN, RAFAEL LUIZ LADEIA SILVA, BIANCA CRESTANI, 

NATHALIA LACERDA BONACCORDI, VANIA MARCI DE CARVALHO 

CHAVES, CAMILA THUANA BRUNETTA COLLA, LUIS EDUARDO 

VARASCHIN BARBOSA, LOWESLAINE BRUNA MENDES, DANIELE 

HELOISA SOUZA SOUTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TUT TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEVERSON CAPUANO DE 

OLIVEIRA - OAB:5914-B, HUMBERTO SCHNEIDER IBAÑEZ - 

OAB:6281/MT, RAFAEL VASQUES SAMPIERI BURNEIKO - OAB:6797/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ILMA SANTOS MORAIS - 

OAB:OAB/MT 13.738-B, JOÃO JENEZERLAU DOS SANTOS - 

OAB:3613-B/MT, NADSON JENEZERLAU SILVA SANTOS - 

OAB:OAB/MT 11.623-A

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e diante da certidão de fl. 

retro, impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim 

de intimar os advogados da parte autora para manifestarem, no prazo de 

quinze dias, pugnando o que de direito para o prosseguimento do feito.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 25702 Nr: 1906-38.2004.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DÉBORA GONÇALVES RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ROBERTO SOUTO ALVARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARLENE KATIA FOGLIATTO 

GOUVEIA - OAB:12.106/MT, MIGUEL ANGELO KABBAD - 

OAB:OAB/MT5717, VALTER CAETANO LOCATELLI - OAB:3554-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO DE MELLO - 

OAB:13188-B/MT, MARIA ANGÉLICA DE AZEVEDO SOUZA SOUTO - 

OAB:10056

 Certifico que tendo em vista o teor da certidão de fls. retro e em 

cumprimento à legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono os 

presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar o(a) 

advogado(a) da parte autora para manifestação no prazo de cinco dias, 

praticando o que lhe compete, sob pena de extinção do processo (art. 

485, III, do CPC), bem como impulsiono os autos ao setor de expedição de 

documentos a fim de que a parte autora seja pessoalmente intimada para 

dar prosseguimento ao feito, sob pena de incorrer nos termos do artigo 

485, § 1º, do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 19940 Nr: 3128-12.2002.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SCHUMACHER E SCHUMACHER LTDA, JOÃO COSTA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LISEU JOSÉ SCHERER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Carlos Hidalgo Thomé - 

OAB:4193-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIZIER MAYCON SCHERER - 

OAB:15270/OAB MS, JOSÉ FÁBIO P. FERRANI - OAB:14.864, JOSE 

FABIO PANTOLFI FERRARINI - OAB:14.864

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e diante da certidão de fl 

retro, impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim 

de intimar os advogados das partes para, no prazo de quinze dias, 

informarem se houve o cumprimento do acordo, valendo o silêncio como 

quitação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 5951 Nr: 267-63.1996.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO SAM AGRICULTURA E PECUÁRIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUAREZ OBREGÃO, CLÓVIS OBREGÃO, JAIR 

OBREGÃO, CLAUDIO OBREGÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÍTALO JORGE SILVEIRA LEITE - 

OAB:10.074 OAB/MT, JOACIR JOLANDO NEVES - OAB:3610-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ LUIZ BLASZAK - 

OAB:10778-B

 Certifico que tendo em vista o teor da certidão de fls. retro e em 

cumprimento à legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono os 

presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar o(a) 

advogado(a) da parte autora para manifestação no prazo de cinco dias, 

praticando o que lhe compete, sob pena de extinção do processo (art. 

485, III, do CPC), bem como impulsiono os autos ao setor de expedição de 

documentos a fim de que a parte autora seja pessoalmente intimada para 

dar prosseguimento ao feito, sob pena de incorrer nos termos do artigo 

485, § 1º, do CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 191429 Nr: 7823-52.2015.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EADS, DAIANE DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): METROPOLITAN LIFE SEGUROS E 

PREVIDENCIA PRIVADA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMILTON ALVES DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT 18940/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLINNE RIZZIE COELHO 

OLIVEIRA GARCIA - OAB:20011-A, Claudineia Santos Pereira - 

OAB:OAB/GO 30.485, DANIELE DE FARIA RIBEIRO - OAB:36528/GO, 

FABIANE GOMES PEREIRA - OAB:30485/GO, JACÓ CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:OAB/MT 15.013-A, LUCIMER COELHO DE FREITAS - 

OAB:OAB/GO33.001

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e à sentença transitada em 

julgado, diante da petição de fl. 235 com juntada de substabelecimento, 

impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de 

proceder a Intimação do advogado da parte requerida para, no prazo de 

15 (quinze) dias, efetuar o pagamento do saldo devedor das custas 

judiciais, cálculo de fl. 233-verso, no valor de R$ 1.719,56, mais a taxa 

judiciária no valor de R$ 1.760,96, podendo as guias serem retiradas em 

qualquer posto do Funajuris ou no site "www.tjmt.jus.br", juntando-as aos 

autos devidamente recolhidas, bem como efetuar o pagamento das custas 

ao contador não oficializado no valor de R$ 100,19, devendo este último 

valor ser depositado na conta corrente 104126-6, agência 1321-8, do 

Banco do Brasil S/A, em nome de Josué Matheus de Mattos, CPF 

238.698.799-04, comprovando o pagamento nos autos sob pena de 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na forma determinada 

na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 229836 Nr: 18308-77.2016.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: T. H. TECK INFORMATICA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILBERTO ALMEIDA SOBRINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOARES MARTINAZZO - 

OAB:9925-B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que as cartas de citação de fls. 63/70 foram 

encaminhadas para os endereços constantes da decisão de fls. 

55/55-verso e petição fl. 78, sendo que todas foram devolvidas pelo 

Correio com informação de: "Ausente" (* Rua Setenta, Novo Tarumã (fls. 

83, 90, 92, 97 e 99); * Rua Noventa, Novo Tarumã (fls. 84 e 87); Rua Vinte, 

Novo Tarumã (fl. 85); * Endereço de São José/SC (fls. 94, 100 e 102)); 

motivo "Não Proc." (fls. 76, 77 e 96); "Endereço Irregular" (fl. 81); 

"Mudou-se" (fl. 82); "Não Existe o Nr." (fls. 75, 88 e 89), e em atendimento 

ao Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos por certidão a 

fim de encaminhá-lo ao setor de matéria de imprensa para intimar a parte 

autora para se manifestar, no prazo de quinze dias, pugnando o que de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 202636 Nr: 16861-88.2015.811.0055

 AÇÃO: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALIANÇA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VESPUCIO & CIA LTDA. - ME , J. K. F. SILVA 

LOPES PET SHOP - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ANTONIO ARMOA - 

OAB:10372-B, VANIR DE OLIVEIRA FERRAZ - OAB:10607/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que o autor juntou comprovante de pagamento referente 

às custas de locomoção do Oficial de Justiça à fl. 122-verso, entretanto, 

para que seja possível efetivar a transferência de valores, a 

Coordenadoria Administrativa exige a guia que originou o referido 

comprovante de pagamento. Desta forma, em atendimento ao Provimento 

nº 056/2007, impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de 

imprensa a fim de intimar os advogados da parte autora para que juntem 

aos autos, no prazo de cinco dias, a guia extraída do site do TJMT a que 

se refere o comprovante de fl. 122-verso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 224145 Nr: 13460-47.2016.811.0055

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

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

 PARTE AUTORA: IMSG, ANDRE LUIZ ALVES GOMES, BRUNA ANDRIELI 

NUNES SENCI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMPRESA DE TRANSPORTES ANDORINHA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO PORTO FRANCO 

PIOLA - OAB:153292

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO HENRIQUE CHELLI 

- OAB:249623/SP, MARCOS ROBERTO DA SILVA VALENTIM - 

OAB:OAB/MT 17.738, Paulo Vitor Lima Ribeiro - OAB:23387/O, 

VALDEMIR DA SILVA PINTO - OAB:115567/SP

 Certifico e dou fé que foi interposto, tempestivamente, recurso de 

apelação às fls. 128/134 pela parte requerida. Desta forma, em 

atendimento ao Provimento nº 056/2007, impulsiono os presentes autos ao 

setor de matéria de imprensa a fim de intimar os advogados da parte 

autora para que apresentem as contrarrazões, no prazo de quinze dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 263136 Nr: 27054-94.2017.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LERIVAN ALVES BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS A. DUARTE CORDEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUNDHER GOMES DUARTE - 

OAB:15.334, JOSE MARIA BARBOSA - OAB:16697/O, TALIARA 

TEIXEIRA SGUAREZI - OAB:22908

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que tendo em vista o teor da certidão de fls. retro e em 

cumprimento à legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono os 

presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar o(a) 

advogado(a) da parte autora para manifestação no prazo de cinco dias, 

praticando o que lhe compete, sob pena de extinção do processo (art. 

485, III, do CPC), bem como impulsiono os autos ao setor de expedição de 

documentos a fim de que a parte autora seja pessoalmente intimada para 

dar prosseguimento ao feito, sob pena de incorrer nos termos do artigo 

485, § 1º, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 255274 Nr: 20878-02.2017.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DSDPJ, MARIA APARECIDA CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAVI SOARES DE PAIVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUCELI DE FATIMA PLETSCH 

VILELA - OAB:16.261 - MT, KESSILA RODRIGUES LOPES - 

OAB:19952-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que tendo em vista o teor da certidão de fls. retro e em 

cumprimento à legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono os 

presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar o(a) 

advogado(a) da parte autora para manifestação no prazo de cinco dias, 

praticando o que lhe compete, sob pena de extinção do processo (art. 

485, III, do CPC), bem como impulsiono os autos ao setor de expedição de 

documentos a fim de que a parte autora seja pessoalmente intimada para 

dar prosseguimento ao feito, sob pena de incorrer nos termos do artigo 

485, § 1º, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 228457 Nr: 17102-28.2016.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CICERO JESUS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:MT 22165/A, GUSTAVO R. GOES NICOLADELLI - OAB:17980 

A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que tendo em vista o teor da certidão de fls. retro e em 

cumprimento à legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono os 

presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar o(a) 

advogado(a) da parte autora para manifestação no prazo de cinco dias, 

praticando o que lhe compete, sob pena de extinção do processo (art. 

485, III, do CPC), bem como impulsiono os autos ao setor de expedição de 

documentos a fim de que a parte autora seja pessoalmente intimada para 

dar prosseguimento ao feito, sob pena de incorrer nos termos do artigo 

485, § 1º, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 272540 Nr: 3079-09.2018.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOTEAMENTO TARUMA II LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA ELIZABETH BERNARDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEITON ARAÚJO CARVALHO - 

OAB:MT. 12.842, LIDIANE FORCELINI - OAB:10.057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e diante da certidão de fl 

retro, impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim 

de intimar os advogados da parte autora para manifestarem, no prazo de 

quinze dias, pugnando o que de direito para o prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 272500 Nr: 3044-49.2018.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOTEAMENTO PARQUE TARUMA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDINEI JOSE DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEITON ARAÚJO CARVALHO - 

OAB:MT. 12.842, LIDIANE FORCELINI - OAB:10.057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 Certifico e dou fé que a contestação de fls. 119/176 foi oferecida 

tempestivamente. Desta forma, em atendimento ao Provimento nº 

056/2007, impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa 

a fim de intimar os advogados da parte autora para impugná-la, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 272217 Nr: 2816-74.2018.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAYARA EVELLIN DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE 

VIAGENS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA REDIVO DA COSTA - 

OAB:16.663

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO HENRIQUE DOS 

SANTOS VISEU - OAB:OAB/SP 117.417

 Certifico e dou fé que a contestação de fls. 58/100 foi oferecida 

tempestivamente. Desta forma, em atendimento ao Provimento nº 

056/2007, impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa 

a fim de intimar os advogados da parte autora para impugná-la, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 148180 Nr: 8048-77.2012.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RINALDO VALERIO CORREA MORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A, BANCO VOTORANTIM S/A, 

BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A, BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA CINTRA RASCHEJA - 

OAB:15625

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIA ALMEIDA MOURA DI 

LATELLA - OAB:OAB/MG 109.730, JOSE ARNALDO JANSSEN 
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NOGUEIRA - OAB:MT-19.081-A, LEONARDO SULZER PARADA - 

OAB:9961/MS, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - OAB:OAB/MT14469-A, 

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - OAB:OAB/MT 11.065, 

PRISCILA KEI SATO - OAB:15684-A/MT, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS 

- OAB:MT 14.258-A

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e diante da certidão de fl 

retro, impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim 

de intimar os advogados do Banco Votorantim S/A, solicitante do 

desarquivamento, para que requeira o que de direito, no prazo de quinze 

dias, observando-se que, caso nada seja requerido, os autos retornarão 

ao arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 127721 Nr: 6617-76.2010.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENATO DA SILVA MOULIN, ESPOLIO DE CONCEIÇÃO 

BRUM MOULIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO AUGUSTO BARBOSA - 

OAB:10061/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA FERREIRA - 

OAB:98.479 e 10.962, MARCOS EDMUNDO MAGNO PINHEIRO - 

OAB:13430-A, RODRIGO MISCHIATTI - OAB:7658-B/MT

 Certifico e dou fé que a carta de citação de fl. 1404 foi devolvida pelo 

Correio com informação de Recursado” (fl. 1405), e em atendimento ao 

Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos por certidão a fim 

de encaminhá-lo ao setor de matéria de imprensa para intimar a parte 

autora para se manifestar, no prazo de quinze dias, pugnando o que de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 254805 Nr: 20525-59.2017.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Marcio Leite de Arruda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA FERREIRA TIBURTINO - 

OAB:328.945/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e diante da certidão de fl 

retro, impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim 

de intimar os advogados da parte autora para requerer o que de direito, no 

prazo de quinze dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 266855 Nr: 29745-81.2017.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUCENIR VITALINO ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que tendo em vista o teor da certidão de fls. retro e em 

cumprimento à legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono os 

presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar o(a) 

advogado(a) da parte autora para manifestação no prazo de cinco dias, 

praticando o que lhe compete, sob pena de extinção do processo (art. 

485, III, do CPC), bem como impulsiono os autos ao setor de expedição de 

documentos a fim de que a parte autora seja pessoalmente intimada para 

dar prosseguimento ao feito, sob pena de incorrer nos termos do artigo 

485, § 1º, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 265700 Nr: 28980-13.2017.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ SEGUROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Zilda Dias de Souza Lacerda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA DO CARMO ALVES - 

OAB:OAB/SP 296.853

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que tendo em vista o teor da certidão de fls. retro e em 

cumprimento à legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono os 

presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar o(a) 

advogado(a) da parte autora para manifestação no prazo de cinco dias, 

praticando o que lhe compete, sob pena de extinção do processo (art. 

485, III, do CPC), bem como impulsiono os autos ao setor de expedição de 

documentos a fim de que a parte autora seja pessoalmente intimada para 

dar prosseguimento ao feito, sob pena de incorrer nos termos do artigo 

485, § 1º, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 265540 Nr: 28856-30.2017.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO SERGIO VASSAN MATTOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:12406-A OAB/MT, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:12.411-A/MT, 

RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e diante da certidão de fl 

retro, impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim 

de intimar os advogados da parte autora para manifestarem, no prazo de 

quinze dias, pugnando o que de direito para o prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 227278 Nr: 16447-56.2016.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO FRANCISCO DO CARMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA 

MACEDO - OAB:17.528

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que tendo em vista o teor da certidão de fls. retro e em 

cumprimento à legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono os 

presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar o(a) 

advogado(a) da parte autora para manifestação no prazo de cinco dias, 

praticando o que lhe compete, sob pena de extinção do processo (art. 

485, III, do CPC), bem como impulsiono os autos ao setor de expedição de 

documentos a fim de que a parte autora seja pessoalmente intimada para 

dar prosseguimento ao feito, sob pena de incorrer nos termos do artigo 

485, § 1º, do CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 247749 Nr: 14949-85.2017.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADOLIRAN POLASTRINI DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENGEPOLO AR CONDICIONADO COMERCIO E 

SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATIANE DE OLIVEIRA 

FIGUEIREDO ASCARI SOARES - OAB:MT 14.210

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) RODRIGO ASCARI 

SOARES DE OLIVEIRA FIGUEIREDO, para devolução dos autos nº 

14949-85.2017.811.0055, Protocolo 247749, no prazo de 48 (quarenta e 
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oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 208621 Nr: 911-05.2016.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Moveis União Ltda ME, Vilmar Fernandes de 

Araujo, Rosalina Barbosa de Moura, RODINEI CARDOSO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:MT 22165/A, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842-A/MT, 

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - OAB:17980/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ODACIR JOSÉ DIAS 

CAVALHEIRO - OAB:21.159/MT

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007, impulsiono os presentes 

autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar os advogados da 

parte autora para manifestarem, no prazo de quinze dias, acerca da 

contestação de fls. 119/127.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 4333 Nr: 16-84.1992.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO POSTO SERRA TANGARÁ LTDA, JOSÉ 

DANIEL ROSSI VILELA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CORREA BRAGA FILHO 

- OAB:OAB/MT 16.482, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:OAB/MT 

3.056, SAIONARA MARI - OAB:5225

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliana Girardelli Vilela - 

OAB:266554 SP, PATRÍCIA CONTAR DE ANDRADE - OAB:14383/B

 Certifico e dou fé, em atendimento à r. decisão de fls. 504/505, 566, 579 e 

595, que não fora expedida por esta Gestora certidão de inteiro teor para 

averbação junto ao Cartório de Registro de Imóveis, entretanto, 

considerando-se que a penhora fora efetivada por Oficial de Justiça em 

13.09.1994, só é possível certificar a averbação da penhora ou da 

distribuição do processo mediante a análise da matrícula atualizado do 

imóvel. Certifico, ainda, que consta matrícula do imóvel à fl. 65 dos autos, 

entretanto, data de 31.07.1992. Desta forma, deixo de certificar acerca 

dos itens X e XI por ser imprescindível a análise da matrícula do imóvel 

para tanto. Assim, em atendimento ao Provimento nº 056/2007, impulsiono 

os presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar os 

advogados da parte autora para, no prazo de quinze dias, juntar aos 

autos a matrícula atualizado do imóvel registrado sob o nº 6.474, do 

Cartório do 1º Ofício de Tangará da Serra.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 4333 Nr: 16-84.1992.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO POSTO SERRA TANGARÁ LTDA, JOSÉ 

DANIEL ROSSI VILELA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CORREA BRAGA FILHO 

- OAB:OAB/MT 16.482, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:OAB/MT 

3.056, SAIONARA MARI - OAB:5225

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliana Girardelli Vilela - 

OAB:266554 SP, PATRÍCIA CONTAR DE ANDRADE - OAB:14383/B

 Ante o teor da certidão negativa do Oficial de Justiça de fl. 605 e em 

cumprimento a legislação vigente e ao Provimento nº 056/2007-CGJ, 

impulsiono os presentes autos a fim de encaminhá-los ao setor de matéria 

de imprensa para intimar a parte autora para se manifestar, no prazo de 

quinze dias, pugnando o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 161331 Nr: 286-49.2008.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEMENTES NOVA FRONTEIRA S/A, 

GRAOPLAST INDUSTRIA E COMERCIO AGRICOLA LTDA, GERALDO 

DEMETRIO FACCIO, LARIETE TEREZINHA MATTJIE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA HASSE - 

OAB:8689/MT, JOÃO PEDRO DE DEUS NETO - OAB:OAB-RJ 135.506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISMAR SANCHES 

LOPES - OAB:1708-B/MT, LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT, 

WELDER GUSMÃ JACON - OAB:18570-B/MT

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007, impulsiono os presentes 

autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar os advogados da 

parte autora para manifestarem, no prazo de quinze dias, acerca da 

petição de fls. 321/322.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 450 Nr: 1007-84.1997.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A - EM 

LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO BRUNETTA, APARECIDA PERRI 

BRUNETTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEONICE ALVES DE BRITO 

CORREA - OAB:12.075/MT, GILBERTO TORRES ALVES JÚNIOR - 

OAB:5.979/MT, IURI FERRARI COCICOV - OAB:5686, JOÃO MENDES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/RJ 346.829, MARCOS CARDOZO 

DALTO - OAB:11466, SAMI MAHMUD ALAWI - OAB:6969/MS, WILSON 

DALTO - OAB:1 682-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO FERNANDES DA 

SILVA PERES - OAB:6668/MT, SÉRGIO ANTÔNIO MEDA - OAB:6.320

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007, impulsiono os presentes 

autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar os advogados da 

parte executada para manifestarem, no prazo de quinze dias, acerca dos 

cálculos de fls. 612/617.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 136044 Nr: 6263-17.2011.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCIELI FERREIRA DA SILVA EXOVAIS ME, 

FRANCIELI FERREIRA DA SILVA, SANDRO FERREIRA DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERSON DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:8350, ILDO DE ASSIS MACEDO - OAB:3541/MT, LUIZ MARIANO 

BRIDI - OAB:2619/MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:OAB/MT 

3.056, SAIONARA MARI - OAB:5225

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante a devolução da carta precatória da comarca de Dourados/MS às fls. 

132/144 e em cumprimento a legislação vigente e ao Provimento nº 

056/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos a fim de encaminhá-los ao 

setor de matéria de imprensa para intimar a parte autora para se 

manifestar, no prazo de quinze dias, pugnando o que de direito.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 54627 Nr: 4224-23.2006.811.0055

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRARE & FRARE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 45 DIAS

AUTOS N.º 4224-23.2006.811.0055 – Código 54627
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 ESPÉCIE: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: FRARE & FRARE LTDA

ADMINISTRADOR JUDICIAL: WILKER CHRISTI CORREA – OAB/MT 12.228

FINALIDADE: Proceder a INTIMAÇÃO DOS CREDORES para, no prazo de 

cinco dias, manifestarem acerca do pleito de fls. 1.241/1.242, por meio do 

qual a parte autora requer a suspensão provisória dos pagamentos da 

presente recuperação judicial até a decisão final do Recurso de Agravo 

de Instrumento nº 100344-27.2018.8.11.0000.

 RELAÇÃO DE CREDORES

N. CREDORES

1 BMC JUNTAS E VEDAÇÕES DE PEÇAS LTDA

 2 BANCO DO BRASIL S/A

3 BANCO DA AMAZONIA S/A

4 BANCO DA AMAZONIA S/A

5 BANCO WOLKSWAGEN S/A

6 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

7 COSAWA COM. IMP. EXP. SERVIÇOS LTDA

8 CUIABÁ LUB LTDA

 9 DETROIT ARARAQUARA - RETIFICA DE MOTORES

 10 DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA LTDA

 11 DPL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA

 12 ELIO MARIUSSI

13 GHEPPO COMPONENTES MECANICOS LTDA

14 JOSÉ DEMICIO PONTES AGOSTINHO

 15 PEREIRA ANTUNES E CIA LTDA

16 REAL LUBRIFICANTES LTDA

 17 REAL ROLAMENTOS - MOTO BRASIL

 18 RET - CUR ABRASIVOS LTDA

19 RETIFICA CONQUISTA LTDA

 20 TÉCNICA SOLDA R. Y. LTDA

 21 TRIANGULO IND. COM. VIRABREQUIM LTDA

 22 XAVIER COMERCIO DE AUTO PEÇAS DE FIXAÇÃO LTDA

23 WHITE MARTINS S/A

 24 WHURT BRASIL S/A

 25 AIRTO JOSÉ JANISKI

26 LEOMAR FABIANO DA SILVA

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado 

no lugar de costume e publicado na forma da Lei.

 Tangará da Serra - MT, 2 de julho de 2018.

Élida Juliane Schneider

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 264873 Nr: 28315-94.2017.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELIO GOMES DA SILVA, LUCIANA RODRIGUES 

BARROS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA FERREIRA LOPES 

DEL NERY - OAB:6531/MT, HUMBERTO AFFONSO DEL NERY - 

OAB:6945/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A OAB/MT

 Certifico e dou fé que foi interposto, tempestivamente, recurso de 

apelação às fls. 84/89 pela parte requerida. Desta forma, em atendimento 

ao Provimento nº 056/2007, impulsiono os presentes autos ao setor de 

matéria de imprensa a fim de intimar os advogados da parte autora para 

que apresentem as contrarrazões, no prazo de quinze dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 229024 Nr: 17681-73.2016.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Procedimentos Cautelares->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO HELOU DA COSTA & CIA LTDA 

EPP, RAMIRO MURAD SAAD NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

A petição de fls. 65/66 informa que o acordo homologado à fl. 58 fora 

descumprido pela parte demandada.

Posto isso, na forma dos artigos 9º e 10 do CPC, INTIME-SE a parte 

demandada, pessoalmente, para, no prazo de 15 dias, comprovar o 

adimplemento do acordo, nos termos em que fora avençado.

Em seguida, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 dias, 

manifestar sobre o que fora apresentado pela parte demandada, 

oportunidade em que deverá pugnar o que entender de direito para o 

andamento do feito.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 156802 Nr: 5416-44.2013.811.0055

 AÇÃO: Depósito da Lei 8. 866/94->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELDE VAGNER FIIRST

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pluma Nativa Teixeira Pinto de 

Oliveira Matos - OAB:16.864-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de demanda ajuizada por OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO em face de ELDE VAGNER FIIRST, ambos qualificados nos 

autos.

 Após um ato e outro, determinou-se a intimação da parte autora, por meio 

do digno advogado, para, no prazo assinalado, promover o andamento do 

feito, sob pena de extinção, contudo, quedou-se inerte (fl. 121).

Intimada a parte autora pessoalmente para manifestar nos autos, sob pena 

de extinção, também deixou de manifestar (fl. 123).

Pois bem.

Tendo em conta a inércia da parte autora, somente resta a extinção 

anômala do feito.

Não custa ressaltar que, na forma do art. 274 do CPC, é incumbência da 

parte autora manter o endereço atualizado nos autos.

Posto isso, JULGO EXTINTO o processo nos termos do artigo 485, inciso 

III, do CPC.

CONDENO a parte autora ao pagamento das despesas e custas 

processuais.

P.I.C.

Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de 

estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 146268 Nr: 5992-71.2012.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAFAEL SOARES MARTINAZZO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSANA APARECIDA PEREIRA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOARES MARTINAZZO - 

OAB:9925-B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SOARES 

MARTINAZZO - OAB:9925-B OAB/MT

 Vistos.

DEFIRO o pleito de fl. 106, com a suspensão do trâmite processual pelo 

prazo de 06 (seis) meses.

Decorrido o prazo, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 

dias, informar o paradeiro do executado.

Após, PROMOVA-SE a citação e demais atos de execução no endereço 

informado.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros
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 Cod. Proc.: 168833 Nr: 9571-56.2014.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. ALVES PROENÇA-ME, ANDERSON ALVES 

PROENÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Em que pese o pleito de fls. 141/141-verso, se trata de pesquisa que já 

fora realizada, como se vê à fl. 71, de modo que INDEFIRO o aludido pleito. 

Afinal, o sistema Infoseg utilizava a mesma base de dados do sistema 

Infojud, qual seja: o da Receita Federal.

Dessa feita, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, 

pugnar o que entender de direito para o andamento da vertente execução.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 158046 Nr: 6641-02.2013.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIRILIO RIBEIRO DANIEL - ME, CLEBERSON 

ADRIANO CORDEIRO, AUDIA VEDOVATI DANIEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MARI - 

OAB:OAB/MT 15.803, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:OAB/MT 

3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

O acordo de fls. 118/119 daria conta que a avença teria sido formulada 

com os três executados SIRILIO RIBEIRO DANIEL – ME, CLEBERSON 

ADRIANO CORDEIRO e AUDIA VEDOVATI DANIEL. Porém, como se colhe 

das fls. 119/119-verso, não é possível aferir se os três assinaram a 

avença, transparecendo, pelo contrário, que conta apenas com duas 

assinaturas.

 Logo, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, esclarecer 

tal situação, ou seja: com quem a avença fora firmada.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 246434 Nr: 13900-09.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VDSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDDB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:11692/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 A localização da parte executada, acima de tudo, visa assegurar o 

exercício pleno do devido processo legal. Com esse objetivo, fora 

promovida pesquisa de endereço nos sistemas BACENJUD, RENAJUD, 

INFOJUD e SIEL, sendo certo que é de incumbência da própria parte 

manter atualizado o respectivo cadastro, principalmente na Receita 

Federal e na Justiça Eleitoral.

Vale dizer que, na forma do art. 256, § 3º, do CPC, a requisição pelo Juízo 

de informações sobre o endereço do executado nos cadastros de órgãos 

públicos ou de concessionárias de serviços públicos apresenta-se como 

pressuposto indispensável para a citação editalícia.

Assim sendo, as diligências anteriores já serão suficientes para expurgar 

qualquer nesga de nulidade em eventual citação por edital. Afinal, se a 

própria parte negligenciou em manter o endereço atualizado nos 

mencionados cadastros, retira-lhe qualquer legitimidade para se insurgir 

contra as consequências da constatação do paradeiro incerto e 

desconhecido.

É lógico que haveria, além dessas, infindáveis fontes para pesquisa de 

endereço, porém, as que ora se lança mão mostram-se suficientes.

Dessa feita, PROMOVA-SE a citação pessoal do executado e demais atos 

executórios, nos termos da decisão de fls. 44/44-verso, nos seguintes 

endereços: (a) Rua Jose Amilcar Congro Bastos, de 1 ate, Três 

Lagoas/MS, CEP: 79.600-200; (b) Rua Curitiba, n.1055, Residencial da 

Dona Julia, Tangará da Serra/MT, CEP: 78.300-000, (c) Rua Senhorinha 

Candida Rodrigues, n. 813, Jardim São Francisco, Costa Rica/MS, CEP: 

79.550.000; (d) Rua 24, 1039 Casa, CEP: 78.300-000, Tangará da 

Serra-MT e (e) Senhorinha Candida Rodrigues, n. 813, Vila Nova, Costa 

Rica/MS, CEP: 79550-000.

Após, com o resultado das diligências, INTIME-SE a parte exequente para, 

no prazo de 15 dias, pugnar o que entender de direito.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 160644 Nr: 10672-65.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELIO EMERICH, MARIA ARMELINDA AMERICO 

EMERICH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO BORGES - 

OAB:6189/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA 

SANTOS - OAB:209931-SP

 Vistos.

Em que pese o pleito de fl. 76, a citação pessoal dos executados tão 

somente cumpre com o que fora determinado em ato judicial de fls. 58/59, 

com esteio no artigo 513, § 4º, do CPC.

Posto isso, OFICIE-SE ao Juízo Deprecado de Brasnorte/MT, solicitando 

informações acerca do cumprimento da missiva expedida à fl. 62.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 51686 Nr: 1633-88.2006.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E 

DISTRIBUIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RADIO TANGARA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ KRAWIEC PREARO - 

OAB:10468, CARLOS ROMANINI BERNARDO - OAB:9498, DANIELA 

FRANÇA RAMOS - OAB:7821/MT, JULIANO TANNUS - OAB:6600, LUIZ 

AUGUSTO PINHEIRO DE LACERDA - OAB:10292, LUIZ FELIPE 

D´ORNELLAS - OAB:5601-E, MARCOS ADRIANO BOCALAN - 

OAB:9566, PATRICK ALVES COSTA - OAB:7993/MT, RENAN CESCO DE 

CAMPOS - OAB:8172, Valéria Castilho Munhoz - OAB:OAB/MT 5.956, 

VANESSA TAVARES DOS SANTOS - OAB:9090 E 9455

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMANUELLY PEREIRA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 22.442-A

 Vistos.

Embora conste anotado na capa dos autos como procuradores da 

executada os dignos advogados Giselle Cristian Carpenedo e Rullyan 

Peterson Sampaio, compulsando os autos, vê-se que seus mandatos 

foram revogados à fl. 540, bem como os constituídos após a revogação 

renunciaram às fls. 553/554.

Posto isso, PROMOVA-SE a intimação da parte executada, no mesmo 

endereço informado nos autos e por edital, para, no prazo de 15 dias, 

constituir novo advogado nos autos, oportunidade em que deverá cumprir 

a decisão de fl. 532.

Após, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, pugnar o 

que entender de direito.

 No mais, REMETAM-SE os autos ao cartório distribuidor, com a finalidade 

de retificar a capa dos autos, para que proceda à EXCLUSÃO dos dignos 

advogados anteriormente constituídos pela parte executada.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 281677 Nr: 10377-52.2018.811.0055

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUI ALBERTO WOLFART, WALDEMEIRE GOMES DE 

ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E 
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INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO BORGES DE MOURA - 

OAB:OAB/MT 9.124

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO ALVES MARÇAL - 

OAB:13.311-MT

 Vistos.

No tocante ao valor da causa, deve espelhar o que a parte embargante 

entende excessivo e não o que se entende devido, pois o conteúdo 

imediato da pretensão é a redução da dívida na quantia que considera 

indevida, por interpretação do artigo 291 do CPC.

Posto isso, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 dias, indicar (a) 

o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Jurídicas, o domicílio, bem 

como e o endereço eletrônico da embargada, na forma do artigo 319, 

inciso II, do CPC vigente, sob pena de extinção, conforme preceitua o 

artigo 321, parágrafo único, do CPC, (b) o valor da causa que 

corresponda à quantia que considera indevida, e (c) apresentar as três 

últimas declarações de imposto de renda em nome próprio, bem como 

outros documentos que achar conveniente para retratar a 

hipossuficiência, sendo certo que a inércia será interpretada em seu 

desfavor, consoante o disposto no artigo 99, § 2º, do CPC.

 Afinal, tal diligência não é dispendiosa e poderá dissipar qualquer dúvida 

sobre a real situação econômica da parte, sendo certo que, na forma do 

artigo 378 do CPC, “ninguém se exime do dever de colaborar com o Poder 

Judiciário para o descobrimento da verdade”.

 Por oportuno, considerando que a parte autora é maior de 60 (sessenta) 

anos, DETERMINO a priorização do trâmite deste feito em relação aos 

demais, nos moldes do artigo 71 da Lei n. 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), 

DEVENDO, outrossim, ser anotada, em letras garrafais, tanto na capa dos 

autos como no registro, a expressão “PRIORIDADE NO TRÂMITE POR SE 

TRATAR DE IDOSO”.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 282827 Nr: 11346-67.2018.811.0055

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSMAR NUNES DE AGUIAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:18603-B/MT, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:MT 16.691-A

 Vistos.

CITE-SE a parte embargada para, no prazo legal, apresentar resposta, sob 

pena de revelia. Tal comunicação se dará pelo digno advogado da parte 

embargada, via publicação pelo DJE.

Uma vez que não se vê pedido de efeito suspensivo, a execução deverá 

seguir nos seus ulteriores termos.

CONCEDO os benefícios da justiça gratuita.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 282826 Nr: 11344-97.2018.811.0055

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIOMAR DOS SANTOS FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:MT 22165/A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17.980/A

 Vistos.

CITE-SE a parte embargada para, no prazo legal, apresentar resposta, sob 

pena de revelia. Tal comunicação se dará pelo digno advogado da parte 

embargada, via publicação pelo DJE.

Uma vez que não se vê pedido de efeito suspensivo, a execução deverá 

seguir nos seus ulteriores termos.

CONCEDO os benefícios da justiça gratuita.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 146005 Nr: 5714-70.2012.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLIAN ALVES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007, impulsiono os presentes 

autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar os advogados da 

parte autora para manifestarem, no prazo de quinze dias, pugnando o que 

de direito para o prosseguimento do feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 108292 Nr: 6963-95.2008.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANESSA TEIXEIRA LOCKS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISAC ANDRÉ GALLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIERME ROMERO - OAB:6.240, 

LUIZ HENRIQUE BARBOSA MATIAS - OAB:21936/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÍTALO JORGE SILVEIRA LEITE 

- OAB:10.074 OAB/MT, JOACIR JOLANDO NEVES - OAB:3610-B/MT, 

LUIZ HENRIQUE BARBOSA MATIAS - OAB:21936/O, VIVIANE ANNE 

DIAVAN - OAB:6661/MT

 Vistos.

A petição de fl. 223 informa que o acordo homologado à fl. 214 fora 

descumprido pela parte executada.

Posto isso, na forma dos artigos 9º e 10 do CPC, INTIME-SE a parte 

executada, pelo digno advogado, para, no prazo de 15 dias, comprovar o 

adimplemento do acordo, nos termos em que fora avençado.

Em seguida, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, 

manifestar sobre o que fora apresentado pela parte executada, 

oportunidade em que deverá pugnar o que entender de direito para o 

andamento do feito.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 279312 Nr: 8528-45.2018.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIA DE FATIMA NOBERTO DA COSTA 

MERLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de demanda proposta por BANCO DO BRASIL S/A. em face de 

LUCIA DE FATIMANOBERTO DA COSTA MERLO, ambos qualificados nos 

autos.

Entre um ato e outro, a parte autora requer a desistência da ação (fl. 47).

 Os autos vieram-me conclusos.

É O BREVE RELATÓRIO. DECIDO.

Considerando a manifestação de vontade, somente resta a extinção 

anômala da contenda, razão por que HOMOLOGO o pedido de desistência 

da ação, para fins do artigo 200, parágrafo único, do Código de Processo 

Civil.

Em consequência, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO SEM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO, nos termos do artigo 485, VIII, do CPC.

Nos termos do art. 90 do CPC, CONDENO o autor ao pagamento das 

custas e da taxa judicial.

P.I.C.

Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de 

estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros
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 Cod. Proc.: 282629 Nr: 11192-49.2018.811.0055

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

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

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: YASMIN ALESSANDRA LOPES QUEIROZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Carlos Cortes - 

OAB:20381/O, MAURICIO MONTAGNER - OAB:20670/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ao MPE.

DEFIRO os benefícios da gratuidade da Justiça, revogando-os a qualquer 

tempo caso inverídica a declaração de hipossuficiência econômica.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 282397 Nr: 10928-32.2018.811.0055

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

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

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WESLEY KENNIDY BARBOSA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILENE MARIA TORQUATO 

VILLAR - OAB:7204-B/MT, PABLO AILTON DA SILVA - OAB:17070-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ao MPE.

DEFIRO os benefícios da gratuidade da Justiça, revogando-os a qualquer 

tempo caso inverídica a declaração de hipossuficiência econômica.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 124389 Nr: 3372-57.2010.811.0055

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIO VOLPE PAULO, RITA DE CASSIA BARTELS 

PAULO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRONI JOSÉ KOVACS, MARVENI DE CAMPOS 

CORDEIRO, LUIZ CARLOS GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERTO FERNANDO 

AMBROSIO SALGADO - OAB:12976 OAB/MT

 Vistos.

O ato judicial de fls. 156 determinou a renovação da expedição da missiva 

de fl. 148, tal qual que a Secretaria de Vara certificasse se foram 

encaminhadas as correspondências para todos os endereços indicados 

na decisão de fls. 140/142.

Pois bem.

Em relação ao demandado Luiz Carlos Garcia, foram remetidas diversas 

correspondências, como determinado, porém, retornaram com as 

informações “recebida por terceiro” (fl. 161) e “ausente” (fls. 159, 163, 

165, 167 e 169).

Ademais, não se vislumbra dos autos o cumprimento do mandado que fora 

expedido à fl. 143.

Dessa feita, uma vez que frustrada a intimação pelo correio, 

DEPREQUE-SE a intimação do demandado Luiz Carlos Garcia, nos termos 

da decisão de fls. 140/142, no endereço constante da carta de citação de 

fl. 148, qual seja: Rua Marechal Floriano Peixoto, n. 1488, Maringá/PR.

No mais, CERTIFIQUE a Secretaria de Vara acerca do cumprimento do 

mandado de intimação de fl. 143. Caso não tenha sido cumprido, 

CUMPRA-SE.

CUMPRA-SE com urgência, considerando se tratar de feito inserido na 

Meta 02 do TJMT.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 281378 Nr: 10129-86.2018.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DENILDO FEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NAILTON LUIZ DOS SANTOS, MARCIA 

CRISTINA COSTA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO DE SOUZA - 

OAB:22.523/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Devidamente emendada, RECEBO a petição inicial.

DESIGNO audiência de conciliação para o dia 09 de agosto de 2018, às 

14h00min, a ser realizada no Centro Judiciário de Soluções de Conflitos 

desta Comarca, conforme pauta previamente formulada pelo próprio 

Centro.

Não obstante inicialmente agendada audiência de conciliação, fica ao 

talante do Centro Judiciário de Soluções de Conflitos convertê-la em 

mediação, sem prejuízo da realização de mais de uma sessão, na forma 

do artigo 334, § 2º, do CPC.

CITE-SE a parte demandada, sendo certo que o prazo de resposta 

observará o artigo 335 do CPC, dependendo da postura das partes quanto 

à realização da audiência de conciliação/mediação e insucesso da 

composição amigável, com a advertência grafada no artigo 344 do CPC.

CONCEDO os benefícios da justiça gratuita, revogando-os a qualquer 

tempo caso inverídica a declaração de hipossuficiência.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Tangará da Serra/MT, 29 de junho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 282340 Nr: 10897-12.2018.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HIJANARA MARQUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAVIO AUGUSTO HAMILKA TONETTA, LEO 

RODRIGUES DA SILVA, PATRICIA CRISTINA DA SILVA & CIA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALNETE DALA BONA - 

OAB:OAB/MT 22.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 dias, (a) 

EMENDAR a inicial para quantificar a pensão vitalícia requerida e incluí-la 

no valor da causa, como acima especificado, e (b) indicar o estado civil ou 

a existência de união estável e a profissão dos demandados SAVIO 

AUGUSTO HAMILKA TONETTA e LEO RODRIGUES DA SILVA, na forma do 

artigo 319, inciso II, do CPC vigente, sob pena de extinção, conforme 

preceitua o artigo 321, parágrafo único, do CPC.ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 282179 Nr: 10779-36.2018.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEORGE ANDRE DA CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIC EDUCACIONAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sulviane Rigo Lustoza - 

OAB:24.651-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 dias, EMENDAR 

a inicial no que tange ao valor da causa, sob pena de indeferimento e 

consequente extinção anômala, oportunidade em que deverá, ainda, 

indicar a profissão do autor, bem como o endereço eletrônico da parte 

demandada, na forma do artigo 319, inciso II, do CPC, sob pena de 

extinção, conforme preceitua o artigo 321, parágrafo único, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 280128 Nr: 9067-11.2018.811.0055

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

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

 PARTE AUTORA: ALCIDES RODRIGUES DA SILVA, JACIRA SOFHIA DE 

ALMEIDA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ADÃO NAITZEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDO BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:3881/MT, APARECIDO BATISTA DOS SANTOS - 

OAB:3881/O, MUNIK MAYARA DA SILVA SOUZA - OAB:25.175/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Devidamente emendada, RECEBO a petição inicial.

RECEBO a petição inicial.

DESIGNO audiência de conciliação para o dia 26 de julho de 2018, às 

16h00min, a ser realizada no Centro Judiciário de Soluções de Conflitos 

desta Comarca, conforme pauta previamente formulada pelo próprio 

Centro.

Não obstante inicialmente agendada audiência de conciliação, fica ao 

talante do Centro Judiciário de Soluções de Conflitos convertê-la em 

mediação, sem prejuízo da realização de mais de uma sessão, na forma 

do artigo 334, § 2º, do CPC.

CITE-SE a parte demandada, sendo certo que o prazo de resposta 

observará o artigo 335 do CPC, dependendo da postura das partes quanto 

à realização da audiência de conciliação/mediação e insucesso da 

composição amigável, com a advertência grafada no artigo 344 do CPC.

 CONCEDO os benefícios da justiça gratuita, revogando-os a qualquer 

tempo caso inverídica a declaração de hipossuficiência.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 271573 Nr: 2405-31.2018.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MCAT, VANUZA JOSE DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO DE ALENCAR 

CAMPOS - OAB:4123/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Por conta do requerimento de fl. 43, DEFIRO o prazo de 15 (quinze) dias 

para que a parte autora promova as diligenciais necessárias para o 

andamento do feito.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 229800 Nr: 18289-71.2016.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARCA FOMENTO AGRICOLA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRESOTTO E ROSSANI PRESOTTO LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEAN PAUL HUNHOFF - OAB:5MT 

5.730-B, DOUGLAS FERNANDO DA LUZ - OAB:OAB/24959/O, DOUGLAS 

LIRIA FERNANDES BRASIL - OAB:MT 15.322

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

A citação por edital pressupõe o esgotamento das diligências nos 

endereços apontados nos autos.

No vertente caso, os avisos de recebimento de fls. 160 e 162/165 revelam 

que as correspondências de fls. 147 e 149/152, encaminhadas para 

Sinop/MT, retornaram com a anotação “não procurado”, enquanto a 

correspondência de fl. 148, também encaminhada para Sinop/MT, 

retornara, por três vezes (fls. 161, 172 e 178), com a informação de 

“ausente”.

Logo, DEPREQUE-SE a citação pessoal de Presotto Armazens Gerais nos 

seguintes endereços: (a) Rua das Hortências, n. 352, Cx. Postal 396, 

Bairro: Jardim Paraíso, Sinop/MT, CEP 78.550-000; (b) Rua das Ninfeias, n. 

251, Bairro: Jardim Maringá, Sinop/MT, CEP 78.556-280; (c) Avenida das 

Figueiras, n. 1276 A, Cx. Postal 396, Bairro: Centro, Sinop/MT, CEP 

78.555-000; (d) Rua das Andirobas, n. 734 A, Cx. Postal 349, Bairro: 

Jardim Maringá, Sinop/MT, CEP 78.555-000; (e) Rua das Acácias, n. 1485, 

2º piso, Sala 04, Cx. Postal 349, Bairro: Centro, Sinop/MT, CEP 78. 555-000 

e (f) Avenida das Embaúbas, n. 567, Bairro: Setor Residencial Sul, 

Sinop/MT, CEP 78.555-015.

Dessa feita, REDESIGNO audiência de conciliação para o dia 20 de 

setembro de 2018, às 13h00min, a ser realizada no Centro Judiciário de 

Soluções de Conflitos desta Comarca, conforme pauta previamente 

formulada pelo próprio Centro.

Não obstante inicialmente agendada audiência de conciliação, fica ao 

talante do Centro Judiciário de Soluções de Conflitos convertê-la em 

mediação, sem prejuízo da realização de mais de uma sessão, na forma 

do artigo 334, § 2º, do CPC.

CITE-SE a parte demandada, sendo certo que o prazo de resposta 

observará o artigo 335 do CPC, dependendo da postura das partes quanto 

à realização da audiência de conciliação/mediação e insucesso da 

composição amigável, com a advertência grafada no artigo 344 do CPC.

 Por consequência, por ora, INDEFIRO o pedido de citação por edital (fl. 

185/186).

EXPEÇA-SE o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 224751 Nr: 14055-46.2016.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE BERNARDO DE SENA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERRA COMERCIO DE MATERIAIS PARA 

CONSTRUÇÃO LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE MARIM DE 

OLIVEIRA - OAB:20003-O/MT, CARLOS ALBERTO DE ALENCAR 

CAMPOS - OAB:4123/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA MARQUES 

ANDRADE - OAB:17098, RAFAEL SOARES MARTINAZZO - OAB:9925-B 

OAB/MT

 Vistos.

Considerando o retorno dos autos, INTIMEM-SE as partes para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, pugnarem o que entenderem de direito.

Transcorrido “in albis” o prazo, AO ARQUIVO com as anotações e 

providências de estilo.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 171120 Nr: 12538-74.2014.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVANIA GIONGO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDREIA PEREIRA, LIU ROBERTO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS ANTONIO BATISTÃO - 

OAB:OAB/MT 16.904

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que foram inexitosas as diligências para localização dos 

demandados, conforme se colhe dos autos, DEFIRO o pleito de fl. 119 para 

a citação por edital.

Logo, CITEM-SE por edital, sendo que, desde já, NOMEIO curadora 

especial a digna Defensoria Pública, que deverá ser oportunamente 

INTIMADA para apresentar defesa.

Após a citação editalícia e intimação da DPE, INTIME-SE a parte autora 

para, no prazo de 15 dias, pugnar o que entender de direito para o 

andamento do feito.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 162772 Nr: 14426-15.2013.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMDCS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HV, ML, LA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA PASSAMANI DE 

OLIVEIRA - OAB:17758-O, ALEÇANDRA COSTA DE ASSIS - 

OAB:12602/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

De início, não obstante as alegações de fl. 94, não consta dos autos a 

devolução da carta precatória de fl. 84.

Depois, pelo que se extrai do documento de fls. 95/96, ao que parece, não 

fora diligenciado no endereço indicado no item “2” da aludida missiva.

No entanto, não obstante tal fato, a localização da parte demandada, 

acima de tudo, visa assegurar o exercício pleno do devido processo legal. 

Com esse objetivo, fora promovida pesquisa de endereço nos sistemas 

BACENJUD, SIEL, INFOJUD e RENAJUD, sendo certo que é de incumbência 

da própria parte manter atualizado o respectivo cadastro, principalmente 

na Receita Federal e na Justiça Eleitoral.

Vale dizer que, na forma do art. 256, § 3º, do CPC, a requisição pelo Juízo 

de informações sobre o endereço do executado nos cadastros de órgãos 

públicos ou de concessionárias de serviços públicos apresenta-se como 

pressuposto indispensável para a citação editalícia.

Assim sendo, as diligências anteriores já serão suficientes para expurgar 

qualquer nesga de nulidade em eventual citação por edital. Afinal, se a 

própria parte negligenciou em manter o endereço atualizado nos 

mencionados cadastros, retira-lhe qualquer legitimidade para se insurgir 

contra as consequências da constatação do paradeiro incerto e 

desconhecido.

É lógico que haveria, além dessas, infindáveis fontes para pesquisa de 

endereço, porém, as que ora se lança mão mostram-se suficientes.

Dessa feita, DEPREQUE-SE a citação pessoal do demandado MURILO 

CESAR NAVARROS LUPPI no seguinte endereço: Coronel J P Diniz ou Rua 

47 n. 702, Boa Esperança, Cuiabá/MT, CEP: 78.068-365. Para tanto, 

ADITE-SE a aludida carta precatória de fl. 84, a fim de incluir o endereço 

em questão, encaminhando cópia da aludida decisão.

No ponto, diante da ausência de maiores dados do demandado Leonardo 

Araújo, não fora frutífera as diligências empreendidas.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 142851 Nr: 2314-48.2012.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APROCAMPO MAQUINAS AGRICOLAS LTDA-EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IDEAL COMERCIO E REP. LTDA-ME - SARTORI 

REPRESENTAÇÕES, BAKOF- INDUSTRIA E COMERCIO DE FIBERGLASS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDNEY BERTUCCI - 

OAB:4319-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO PAULO BERTANI - 

OAB:OAB/SC 11.947, JOSÉ MARCILIO DONEGÁ - OAB:3.079-A, 

Michele Alves Donegá Silveira - OAB:7467-0, Thiago Alves Donegá 

- OAB:12034

 Vistos.

Considerando o retorno dos autos, INTIMEM-SE as partes para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, pugnarem o que entenderem de direito.

Transcorrido “in albis” o prazo, AO ARQUIVO com as anotações e 

providências de estilo.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 209821 Nr: 1971-13.2016.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABEL ALVES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGIPLAN FINANCEIRA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA 

- OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILSON SALES BELCHIOR - 

OAB:OAB/MT 21.150-A

 Vistos.

 DEFIRO o pedido de destituição da função de perito, formulado às fls. 

85/87.

Em substituição, NOMEIO o Instituto de Perícias Científicas – IPC (Rua da 

Paz, n. 185, Jardim dos Estados, Campo Grande/MS, telefone: 

67-3041-0000 – e-mail: ipcms@ipcms.com.br), que deverá, no prazo de 05 

dias, manifestar se possui interesse na realização da perícia, nos termos 

da decisão de fls. 79/80-verso.

Após, se aceitar, CUMPRAM-SE os demais comandos da decisão de fl. 

50/50-verso

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 204921 Nr: 18708-28.2015.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JC AUTO MOTORS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GAS 1001 LTDA-ME, MARTA ALICE SILVA, 

PEDRO HENRIQUE SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR VIANNA DE ARRUDA - 

OAB:10841

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

O pedido de fl. 96 não merece prosperar, uma vez que, compulsando os 

autos, verifica-se que já foram promovidas buscas com a intenção de 

localizar o demandado (fls. 35/51).

Posto isso, INDEFIRO o pleito de fl. 96.

Ademais, INTIME-SE a parte autora, pessoalmente e pelo digno advogado, 

na forma do artigo 485, § 1º, do CPC para, no prazo de 15 dias, comprovar 

a distribuição das cartas precatórias de fls. 56 e 89, a serem distribuídas, 

respectivamente, nas comarcas de Iturama/MG e Cotriguaçu/MT, conforme 

já determinado à fl. 87, sob pena de extinção.

INTIME-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 193125 Nr: 9435-25.2015.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WENDISON CARLOS DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA 

- OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13.245-A/MT

 Vistos.

Não obstante o pedido de execução de sentença de fls. 99/100-verso, na 

forma dos artigos 9º e 10, ambos do CPC, INTIMEM-SE as partes para, no 

prazo de 15 dias, manifestarem sobre a inclusão do crédito na 

recuperação judicial da sociedade empresária executada.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 154474 Nr: 3108-35.2013.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISPIM E LIMA LTDA ME, LUIZ ADOLFO 

SCHIRACH SILVEIRA CRISPIM, REMILDA DE SOUSA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:MT 22165/A, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842-A/MT, 

GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - OAB:OAB/MT 17.980/A, 

MARCELO ZAINA DE OLIVEIRA - OAB:15.935-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Como se colhe das fls. 148, 150/150-verso e 151/151-verso, a pesquisa 

de endereço de fls. 143/144 redundou em diligências nas Comarcas de 

Tangará da Serra-MT, Cuiabá-MT e Porto Velho-RO.

 As certidões de fls. 162 e 178 revelam serem inexitosas as diligências em 

Tangará da Serra-MT e Porto Velho-RO.

Dessa feita, não se tem informação sobre o cumprimento da carta 

precatória encaminhada para a Comarca de Cuiabá-MT.

Depois, a parte autora também não providenciou a sucessão “causa 

mortis” do demandado Luiz Adolfo Schirach Silveira Crispim, conforme 
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decisão de fls. 165/165-verso.

Posto isso, ADOTO as seguintes providências:

I-) PROMOVA-SE a juntada de informações sobre o cumprimento da carta 

precatória encaminhada à Comarca de Cuiabá-MT.

II-) Se inexitosas as diligências para localização dos demandados Crispim 

e Lima Ltda. ME e Remilda de Souza Lima, CITEM-SE por edital, sendo que, 

desde já, NOMEIO curadora especial a digna Defensoria Pública, que 

deverá ser oportunamente INTIMADA para apresentar defesa.

Após a citação editalícia e intimação da DPE, INTIME-SE a parte autora 

para, no prazo de 15 dias, pugnar o que entender de direito para o 

andamento do feito.

 III-) Por outro lado, no tocante ao demandado Luiz Adolfo Schirach Silveira 

Crispim, INTIME-SE novamente a parte autora para que, conforme o ato 

judicial de fls. 165/165-verso, no prazo 60 dias, promova a sucessão 

“causa mortis”, com a juntada da certidão de óbito, indicando os herdeiros, 

com qualificação e endereço, caso inexistente inventário em curso, ou 

indicando o inventariante, com a juntada do termo de nomeação, além da 

qualificação e endereço, se existente inventário em curso, sob pena de 

extinção anômala.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 119448 Nr: 9390-31.2009.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SDFSH, BAR, RVR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CG, ALFR, MFP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIDIANE FORCELINI - 

OAB:10.057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

De início, não obstante as alegações de fls. 302/303, não consta dos 

autos a devolução da carta precatória de fl. 292.

Logo, CERTIFIQUE a Secretaria de Vara se a aludida carta precatória fora 

cumprida, tal qual o seu resultado, oportunidade em que deverá, se 

cumprida, solicitar a sua devolução.

Em sendo infrutífera o cumprimento da carta precatória de fl. 292, 

considerando que foram inexitosas as diligências para localização do 

demandado Andre Luiz Fiacadori Ramires, conforme se colhe dos autos, 

DEFIRO o pleito de citação por edital.

Logo, CITE-SE por edital, sendo que, desde já, NOMEIO curadora especial 

a digna Defensoria Pública, que deverá ser oportunamente INTIMADA para 

apresentar defesa.

Após a citação editalícia e intimação da DPE, INTIME-SE a parte autora 

para, no prazo de 15 dias, pugnar o que entender de direito para o 

andamento do feito, sem prejuízo de manifestar acerca dos documentos 

de fls. 296/297.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 218876 Nr: 9011-46.2016.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDO ANGELICO DE ARAUJO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:OAB/MT 11877-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Por conta do requerimento de fl. 84, DEFIRO a suspensão do trâmite 

processual pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Após, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 dias, pugnar o que 

entender de direito.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 118251 Nr: 8240-15.2009.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA BMC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUELI PEREIRA DOS REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:OAB/MT 11877-A, FLAVIANO BELLINATI GARCIA PEREZ 

- OAB:24102-B/PR, HERTA DE OLIVEIRA MONTEIRO - OAB:73787/RS, 

SILMARA RUIZ MATSURA - OAB:OAB/MT9941-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e diante da certidão de fl 

retro, impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim 

de intimar os advogados da parte autora para manifestarem, no prazo de 

quinze dias, pugnando o que de direito para o prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 241700 Nr: 9887-64.2017.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SAFRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REINA VITORIA AGUILAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO SCANDELARI 

MILCZEWSKI - OAB:70520

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Por conta do requerimento de fl. 64, DEFIRO o prazo de 15 (quinze) dias 

para que a parte autora promova as diligenciais necessárias para o 

andamento do feito.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 279059 Nr: 8282-49.2018.811.0055

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE JUAREZ LUCINDO DA SILVA, ESPOLIO DE 

FRANCISCA CELIA PINHEIRO DA SILVA, OZEIAS PINHEIRO DA SILVA, 

JUCELIA PINHEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE JOSINO RAMOS NOGUEIRA, 

ESPOLIO DE JEZULINA RAMOS NOGUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA SANCHES 

FERREIRA DE ANDRADE - OAB:OAB/MT- 15.154, JAQUELINE PERES 

LESSI - OAB:15343

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE RÉUS INCERTOS E DESCONHECIDOS, BEM 

COMO

TERCEIROS E INTERESSADOS

PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 8282-49.2018.811.0055 - CÓDIGO: 279059

 ESPÉCIE: USUCAPIÃO->PROCEDIMENTOS ESPECIAIS DE JURISDIÇÃO 

CONTENCIOSA->PROCEDIMENTOS ESPECIAIS->PROCEDIMENTO DE 

CONHECIMENTO->PROCESSO DE CONHECIMENTO->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE REQUERENTE: ESPOLIO DE JUAREZ LUCINDO DA SILVA e 

ESPOLIO DE FRANCISCA CELIA PINHEIRO DA SILVA e JUCELIA PINHEIRO 

DA SILVA e OZEIAS PINHEIRO DA SILVA

PARTE RÉQUERIDA: ESPOLIO DE JOSINO RAMOS NOGUEIRA e ESPOLIO 

DE JEZULINA RAMOS NOGUEIRA

NOTIFICANDOS: RÉUS INCERTOS E DESCONHECIDOS, BEM COMO 

TERCEIROSINTERESSADOS

FINALIDADE: CIENTIFICAR RÉUS INCERTOS E DESCONHECIDOS, BEM 

COMO TERCEIROS E INTERESSADOS da existência e do teor da ação 

judicial acima indicada, consoante consta da petição inicial a seguir 

transcrita em resumo, bem como da r. decisão proferida pelo juízo.
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 RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Ação de Usucapião Extraordinário 

proposta por ESPÓLIO DE JUAREZ LUCINDO DA SILVA, que era brasileiro, 

viúvo, tapeceiro, portador do RG n. 012.449 SSP/MT e do CPF n. 

206.088.881-68, e ESPÓLIO DE FRANCISCA CELIA PINHEIRO DA SILVA, 

que era brasileira, casada, portadora da Cédula de Identidade RG n. 

271.895 SSP/MT, inscrita no CPF n. 763.172.851-87, falecida em 

28.08.2005, neste ato representado por seus herdeiros JUCELIA PINHEIRO 

DA SILVA, brasileira, divorciada, professora, portador da Cédula de 

Identidade RG 0938748043 MD/MS, inscrito no CPF sob n. 702.429.251-02, 

e OZÉIAS PINHEIRO DA SILVA, em face de: ESPÓLIO DE JOSINO RAMOS 

NOGUEIRA, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade sob n. 

82169 SSP/MT, inscrito no CPF sob n. 111.375.091-04 e RG n. 82.169 

SSP/MT, e sua esposa JESULINA RAMOS NOGUEIRA, brasileira, casada, 

do lar. Os autores são os únicos herdeiros do espólio, sendo que o 

mesmo possuem um imóvel denominado terreno urbano, localizado na Rua 

03, S/N, Vila Esmeralda, sem registro de matrícula, na Cidade de Tangará 

da Serra/MT, pelo que os herdeiros têm conhecimento este é o único bem 

de propriedade e posse do Espólio. O imóvel trata-se de um lote urbano 

sob n. 11, da quadra 07, com área de 450m², com os seguintes limites e 

confrontações: FRENTE: 15,00m para a Rua 03, FUNDOS: 15,00m para o 

Lote 09, Lado Direito: 30,00m para a Rua 18, Lado Esquerdo: 30,00m para 

o Lote 12 que faz parte do loteamento denominado Vila Esmeralda I, com 

matricula sob n. 628 do CRI de Tangará da Serra-MT. Confronta-se com os 

15m de fundos a Sra. Solange da Silva Dassow, e com os 30m a Sra. 

Tania Adriana Castanha e Olimpio Castanha. Já na frente trata-se de dois 

lotes vazios de propriedade do Sr. Alfredo da empresa Tratortec. Com o 

óbito dos genitores os autores pretendem a adjudicação para seu nome, 

pois o único bem deixado foi este, do qual é objeto do inventário que 

tramita na 2ª Vara Civil desta comarca com o código de n° 262706.

DECISÃO/DESPACHO: “Vistos. RECEBO a petição inicial. Pretende a parte 

autora usucapir a seguinte área: “Rua 03, Quadra 07, Lote 11, n. 332-W, 

Loteamento Vila Esmeralda I, em Tangará da Serra/MT” (fls. 45 e 61). 

Logo, DESIGNO audiência de conciliação para o dia 12 de julho de 2018, 

às 13h30min, a ser realizada no Centro Judiciário de Soluções de Conflitos 

desta Comarca, conforme pauta previamente formulada pelo próprio 

Centro. Não obstante inicialmente agendada audiência de conciliação, fica 

ao talante do Centro Judiciário de Soluções de Conflitos convertê-la em 

mediação, sem prejuízo da realização de mais de uma sessão, na forma 

do artigo 334, § 2º, do CPC. CITE-SE por edital, sendo que, desde já 

NOMEIO a DPE como curadora especial, para onde os autos deverão ser 

encaminhados oportunamente a fim de que apresente defesa. Vale dizer 

que, nos Autos n. 3379-73.2015.811.0055 (Código: 185784), em que 

figuram como demandados os espólios de Josino Ramos Nogueira e 

Jesulina Ramos Nogueira, as diligências para a localização dos herdeiros 

restaram inexitosas, procedendo-se, então, à citação por edital. Logo, 

considerando o panorama já desnudado nos aludidos autos, também se 

procede à citação editalícia. No mais, CITEM-SE os confinantes do imóvel 

usucapiendo e seus cônjuges, se casados forem, na forma do artigo 246, 

§ 3º, do CPC, com a advertência grafada no artigo 344 do CPC. CITEM-SE, 

ainda, por edital, com prazo de trinta 30 dias, os réus incertos e 

desconhecidos, bem como terceiros interessados, na forma dos artigos 

259, incisos I e III, do CPC. NOTIFIQUEM-SE, via postal, com aviso de 

recebimento, os representantes da Fazenda Pública Federal, Estadual e 

Municipal, ENCAMINHANDO-SE a cada um dos referidos entes cópia da 

inicial e dos documentos que a instruiu, consignando o prazo de 30 dias 

para manifestação. Por fim, AO Ministério Público. CONCEDO os benefícios 

da justiça gratuita, revogando-os a qualquer tempo caso inverídica a 

declaração de hipossuficiência. No mais, PROMOVA-SE a retificação da 

autuação e distribuição para que passe a constar “Espólio de Jesulina 

Ramos Nogueira”, conforme certidão de óbito de fl. 64. Vale dizer que, 

muito embora a petição inicial não deixe claro se se trata ou não de 

espólio, a aludida certidão de óbito de fl. 64 revela o falecimento da 

demandada. ÀS PROVIDÊNCIAS.”

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado 

no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Elizabeth Perez, 

Técnica Judiciária, digitei.

Tangará da Serra - MT, 3 de julho de 2018.

Élida Juliane Schneider

Gestora Judiciária

Autorizada pelo Art. 1.205-CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 171120 Nr: 12538-74.2014.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVANIA GIONGO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDREIA PEREIRA, LIU ROBERTO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS ANTONIO BATISTÃO - 

OAB:OAB/MT 16.904

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007-CGJ, item 7.5.2 e artigo 1.218, 

§ 1º da CNGC, impulsiono os presentes autos por certidão ao setor de 

matéria de imprensa, a fim de intimar os advogados da parte autora para 

apresentarem resumo da inicial para expedição do edital, no prazo de 15 

(quinze) dias, encaminhando também para o e-mail: ts.1civel@tjmt.jus.br.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 155904 Nr: 4523-53.2013.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PABLO RODRIGO PEREZ SELLE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDJANE DANTAS PORFIRIO 

FREITAS - OAB:OAB/MT 6.729

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO BOAVENTURA 

ZICA - OAB:13754-A/MT, Mariele de Lima Muniz - OAB:8943-MT

 Certifico e dou fé que foi interposto, tempestivamente, recurso de 

apelação às fls. 225/230 pela parte requerida. Desta forma, em 

atendimento ao Provimento nº 056/2007, impulsiono os presentes autos ao 

setor de matéria de imprensa a fim de intimar os advogados da parte 

autora para que apresentem as contrarrazões, no prazo de quinze dias.

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 219846 Nr: 9835-05.2016.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: HSCL, ALC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EL, GFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12.082, ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR - OAB:17.550/MT, 

WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:OAB/MT 12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRESLAINE MACIEL PEGO - 

OAB:24139/MT, DEBORAH BARBOSA CAMACHO - OAB:11335/MT, 

RODRIGO NUSS - OAB:16.509, SAMUEL FRANCISCO - OAB:10908/MT

 Vistos.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Genilda Freire de 

Souza, contra decisão de fls. 71 que julgou extinto o processo de 

execução, ante o acordo formulado pelas partes às fls. 65/66.

É o necessário.

DECIDO.

Os embargos são tempestivos, razão pela qual os conheço e os aprecio 

(fls. 74).

Com efeito, é de se observar que, em regra, somente é possível conferir 

caráter modificativo aos declaratórios, se existente omissão na decisão 

sobre questão debatida nos autos ou devidamente demonstrada a 

contradição e o manifesto equívoco do julgador, o que não aconteceu 

nesse caso específico da decisão ora questionada.

Por outro lado, depreende-se da análise dos autos que o embargante, 

irresignado com a decisão, busca continuidade da ação em desfavor do 

requerido Edson Lossavaro, contudo, forçoso concluir que a parte 

requerente ratfica em audiência que não tem interesse em prosseguir no 

feito contra o requerido.

Verifica-se, deste modo, a inexistência de vícios na decisão atacada, 

motivo pelo qual os presentes embargos merecem total rejeição.

Posto isso, julgo improcedente os embargos de declaração, mantendo a 

decisão atacada pelos seus próprios fundamentos.

No mais, persiste a sentença tal como está lançada.
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Intime-se. Cumpra-se integralmente a decisão de fls. 71.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 175721 Nr: 17701-35.2014.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: EIDIGER RAFAEL VIER CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eidiger Garcia de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE MARIA BARBOSA - 

OAB:16697/O, LUIS CARLOS DE PAULO BARBOSA - OAB:12107/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ LUIZ ROSSI - 

OAB:4616/MT, ELIAS HORÁCIO DA SILVA - OAB:4.816 OAB/MT

 Vistos.

Cuida-se de EMBARGOS DECLARATÓRIOS opostos por Eidiger Garcia de 

Carvalho, no qual aponta omissão na decisão proferida à de fl. 134/136, 

requerendo seja conferido efeitos infringentes, culminando na redução da 

dívida posto que a cobrança incluiu valores devidamente pagos pelo 

embargante.

Os autos vieram conclusos.

É o breve relato.

DECIDO.

Os embargos são tempestivos (fls. 160), razão pela qual os conheço e os 

aprecio.

Com efeito, o objetivo dos embargos de declaração é a manifestação 

sobre ponto obscuro, contraditório ou omisso, porventura existente na 

decisão em sentido amplo.

Entretando, antes da análise das alegações do Embargante cumpre 

ressaltar, que apesar de comungar do entendimento pacífico que não 

cabe contraditório nos embargos de declaração, não se abrindo prazo 

para a parte adversa responder ao recurso, no caso em comento, diante 

da sua excepcionalidade, entendo necessário o contraditório, até porque 

se trata de embargos de declaração com efeito infringente, pois postula o 

embargante pela modificação do julgado no que diz respeito ao valor do 

débito cobrado pelo exequente.

Ademais, nos termos do § 2º do art. 1023 há disposição expressa que o 

juiz intimará o embargado para, querendo, manifestar-se nos casos em 

que eventual acolhimento do pedido implique a modificação da decisão 

embargada.

Desta forma, antes de julgar os presentes embargos, verifico que se faz 

necessário, a intimação do embargado para querendo manifestar-se.

Posto isso, abro prazo de 05 (cinco) dias para a embargada manifestar-se 

nos autos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 220356 Nr: 10332-19.2016.811.0055

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOG, KOA, MLMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Deste modo, considerando que há saldo positivo em relação ao referido 

consórcio, requerem seja este apurado e por fim liberado em favor dos 

postulantes. Oficiada a Disal Administradora de Consórcios Ltda, esta 

elaborou cálculo do valor a ser disponibilizado em favor dos requerentes, 

depositando-o judicialmente (fls.26/29).Instado a manifestar-se o Ministério 

Público opina pelo deferimento do pedido inicial, com a consequente 

e x p e d i ç ã o  d o  a l v a r á  j u d i c i a l  ( f l .  3 0 ) . É  o  b r e v e 

relatório.Fundamento.Decido.Cuida-se de pedido de Alvará Judicial 

proposto por Michael Ortigara Goulart e Karoline Ortigara Avelino 

representada por sua tutora Sra Maria Lucia Miolli Avelino, a fim de 

efetivar o levantamento de valor existente na Disal Administradora de 

Consórcios Ltda em favor da Sra. Vania Ortigara Avelino.Como regra 

geral, o processo de jurisdição voluntária, destina-se a obter autorização 

estatal para que acordos ou manifestação unilateral de vontade produzam 

os respectivos efeitos jurídicos, consoante ao presente caso.No presente 

caso restou demonstrado através da informação prestada pela 

Administradora de Consórcios Disal (fl. 26/29) que a genitora dos 

requerentes possui crédito a receber, conforme documentação juntada 

nos autos.Com isso tenho que o interesse dos requerentes, encontra-se 

protegido, devendo para tanto ser autorizado o levantamento do crédito já 

devidamente depositado em conta judicial.DispositivoPosto isso, em 

consonância com o parecer ministerial DEFIRO o Alvará Judicial pretendido 

pelos requerentes, para tanto determino o levantamento e transferência do 

valor depositado judicialmente nestes autos.Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Ciência ao Ministério Público.Custas pelos requerentes, 

contudo, anotando-se que estes são beneficiários da Justiça 

Gratuita.Expeça-se o competente alvará judicial.Após o trânsito em 

julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias. 

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 250851 Nr: 17430-21.2017.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RVDS, ISV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA REDIVO DA COSTA - 

OAB:16.663, JAQUELINE BOTTCHER PROCOPIO - OAB:23753/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA 

PÚBLICA-NÚCLEO CÁCERES/MT - OAB:

 Posto isso, e por tudo mais que dos autos constam, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido consubstanciado na exordial da 

presente ação de alimentos, para condenar Geraldo Salvador de Souza, já 

qualificado nos autos, a pagar a quantia de 25% (vinte e cinco por cento) 

do salário mínimo vigente, valor atualmente equivalente a R$ 238,50 

(duzentos trinta e oito reais e cinquenta centavos), a título de alimentos em 

favor de Ronisson Viana de Souza, além de 50% (cinquenta por cento) 

das despesas extraordinárias.A pensão alimentícia deverá ser paga todo 

dia 10 (dez) de cada mês, a ser depositada em conta bancária de 

titularidade da genitora do requerente, qual seja Ironeth Silvina Viana, 

agência 2686, conta nº 4808-02, Caixa Econômica Federal.Condeno a 

parte requerida ao pagamento das custas processuais, contudo, 

anotando-se ser este beneficiário da justiça gratuita.Por consequência, 

DECLARO EXTINTO o feito, com resolução do mérito, com base no inciso I 

do art. 487 do Código de Processo Civil.Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Expeça-se Carta Precatória à Cáceres/MT, a fim de que a parte 

requerida seja devidamente intimada da presente sentença, assim como 

para que imediatamente possa cumpri-la.Ciência ao Ministério Público e à 

Defensoria Pública.Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com 

as baixas e anotações necessárias.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 243218 Nr: 11314-96.2017.811.0055

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODIRLEY APARECIDO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE APARECIDA GUALDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANESSA TORRES GUEDES - 

OAB:9990/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, diante do patrimônio a ser partilhado, que demonstra o perfil 

econômico do autor, não se vislumbrando neste a figura de pessoa 

economicamente necessitada, bem como ressaltando que o Magistrado 

deve zelar para evitar que o benefício da justiça gratuita seja utilizado 

inadequadamente, restando forçoso concluir que o pedido do autor não 

merece prosperar. Portanto, diante do exposto, indefiro o pedido de justiça 

gratuita, mantendo-se integralmente a decisão de fls. 129. Posto isso, 

intime-se o inventariante para cumprir integralmente a decisão de fls. 129. 

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 158658 Nr: 7247-30.2013.811.0055

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 
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Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: APSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAD, EAD, JAD, RED, MAD, HCD, LTD, TDT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Carlos de Almeida 

Benevides - OAB:8159-A/MT, Nilton Gomes da Silva - OAB:0851-MT

 Ante o exposto, e em consonância com o parecer ministerial e por tudo 

mais que dos autos constam, JULGO PROCEDENTE a ação de 

investigação de paternidade, para declarar a paternidade do de cujus José 

Natal Donatti em relação a requerente Ana Paula Souza 

Inomata.Expeça-se o competente mandado de averbação para o Cartório 

competente, acrescentando na Certidão de Nascimento da requerente Sr. 

Ana Paula Souza Inomata, o nome do Pai, José Natal Donatti e dos avós 

paternos, Sr. Isaías Donatti e Sra. Bambina Fanhani Donatti, passando a 

requerente a chamar-se Ana Paula Souza Inomata Donatti.Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Custas pela parte requerida, contudo, anotando-se 

ser esta beneficiária da justiça gratuita.Após o trânsito em julgado, 

proceda-se com as devidas anotações de praxe, arquive-se.Às 

providências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 158663 Nr: 7252-52.2013.811.0055

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SNDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAD, EAD, JAD, RED, MAD, HCD, LTD, TDT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Carlos de Almeida 

Benevides - OAB:8159-A/MT, Nilton Gomes da Silva - OAB:0851-MT

 Posto isso, JULGO PROCEDENTE a pretensão do autor Silvester Natal de 

Souza, a fim de reconheçer a paternidade biológica de José Natal Donatti, 

posto ser ele o legítimo genitor do requerente. EXPEÇA-SE o competente 

mandado de averbação ao Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais 

de Arenápolis/MT, acrescentando na Certidão de Nascimento do 

requerente o nome do Pai biológico José Natal Donatti e dos avós paternos 

Sr. Isaias Donatti e Sra. Bambina Fanhani Donatti, sendo que o requerente 

passará a se chamar Silvester Natal de Souza Donatti.Custas pela parte 

parte requerente, contudo, anotando-se ser esta beneficiária da justiça 

gratuita.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Com o trânsito em julgado, 

certifique-se, procedendo as anotações de estilo.Às providencias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 259956 Nr: 24812-65.2017.811.0055

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA AUGUSTA BARBOSA SANTANA, APARECIDA 

AUGUSTA SANTANA, JOÂO JOSÉ DE SANTANA, ARACY AUGUSTA 

SANTANA, JERINO JOSE SANTANA, IVANI BARBOSA SANTANA DOS 

SANTOS, ANTONIO JOSÉ SANTANA, DALVA AUGUSTA SANTANA, 

ESPOLIO DE JOSE PEDRO SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vanessa Pelegrini - OAB:10.059 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a renúncia de mandato do procurador dos autores, 

intimem-se as partes para juntar, no prazo de 30 (trinta) dias, procuração 

nos autos bem como os documentos conforme determinado às fls. 27, sob 

pena de extinção do feito (CPC, art. 485, III).

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 199632 Nr: 14506-08.2015.811.0055

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VLRDSDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EGFdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIAS HORÁCIO DA SILVA - 

OAB:4.816 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 POSTO ISSO, diante de tudo que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE 

o pedido inicial, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, para tanto, 

HOMOLOGO POR SENTENÇA para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o divórcio direto litigioso requerido por Vera Lucia Rodrigues da 

Silva em face de Emerson Geraldo Fabricio da Silva. Por consequência, 

declaro cessados os direitos e deveres decorrentes do matrimônio, que 

ora se dissolve.A requerente voltará a usar o nome de solteira, qual seja: 

VERA LUCIA RODRIGUES DA SILVA.OFICIE-SE o Cartório de Registro Civil 

Desta Comarca, para as averbações necessárias.Outrossim, OFICIE-SE a 

Caixa Econômica Federal (CEF) determinando que o imóvel de matrícula nº 

26.289 passe a pertencer unicamente a requerente Vera Lucia Rodrigues 

da Silva. Custas pela parte requerente, contudo, anotando-se ser esta 

beneficiária da justiça gratuita.Publique-se. Intimem-se. Após, arquivem-se 

os autos, mediante as baixas necessárias. Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 62416 Nr: 3926-94.2007.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RPFA, SAA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RPDL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:, GRACIELLI DE OLIVEIRA GALLEGO - 

OAB:10755/MT, PRICILLA SQUINELLO NOGUEIRA - OAB:11132/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por Ruan Pablo 

Pereira Araujo, representado por sua genitora Sandra Angelico Araujo, em 

desfavor de Reginaldo Ferreira Lima, ambos devidamente qualificados nos 

autos em epígrafe.Considerando a possibilidade de fusão dos dois 

procedimentos no mesmo feito (art. 523 e art. 528), e, estando, a princípio 

preenchidos os requisitos legais (arts. 789 e 798 do CPC), DEFIRO o 

prosseguimento da pretensão executória.I - Com relação às parcelas 

vencidas em fevereiro/março/abril/2018, INTIME-SE a parte executada para 

que em 03 (três) dias efetue o pagamento na importância de R$ 706,04 

(setecentos e seis reais vírgula quatro centavos), com os acréscimos 

legais, bem como as parcelas vincendas, a serem depositadas na conta 

bancária da exequente ou, no mesmo prazo, comprovar que o fez ou 

justificar a impossibilidade de efetuá-lo, sob pena de ser protestado o 

pronunciamento judicial e decretada a sua prisão civil por até 03 (três) 

meses (CPC, art. 528, §§ 1º e 3º).Decorrido o prazo, caso a parte 

executada não efetue o pagamento, não prove que efetuou e não 

apresente justificativa da impossibilidade de efetuá-lo, INTIME-SE a parte 

exequente para manifestar.II – Outrossim, havendo requerimento, 

EXPEÇA-SE em favor da parte credora certidão comprobatória do 

ajuizamento da presente ação para fins de averbação junto ao registro de 

imóveis, registro de veículos ou de outros bens sujeitos à penhora, arresto 

ou indisponibilidade (CPC, art. 828, caput). Em efetivada a averbação, à 

parte credora deverá informar ao Juízo no prazo de 10 (dez) dias (CPC, 

art. 828, §1º).III - INTIME-SE o devedor, na pessoa de seu advogado, para 

pagar em 15 (quinze) dias, e em caso de não pagamento voluntário no 

prazo, incidirá multa de 10% (dez por cento), sobre o valor da total do 

débito, acrescido de custas e, também de honorários advocatícios de 10% 

(dez por cento). (CPC, 523 e § 1º).IV -

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 278601 Nr: 7911-85.2018.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LDAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCOA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA SANCHES 

FERREIRA DE ANDRADE - OAB:OAB/MT- 15.154, JAQUELINE PERES 

LESSI - OAB:15343

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isto, DETERMINO:I - Designe-se data para realização da audiência 
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de conciliação, conforme pauta de audiência constante no Cartório, 

remetendo-se os autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania desta Comarca.II - Cite-se a parte requerida (CPC, art. 247, I), 

com antecedência mínima de 15 (quinze) dias, para que compareça à 

audiência de conciliação (art. 695, § 2º do CPC), sendo que no mandado 

deverão ser consignadas as seguintes observações:a) conterá apenas 

os dados necessários à audiência, devendo estar desacompanhado da 

petição inicial (art. 695, § 1º do CPC);b) que a ausência injustificada do 

autor ou do requerido na audiência é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sendo sancionado com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, nos termos do 

artigo 334, §8º do CPC.c) que na audiência as partes deverão estar 

acompanhadas de advogado/defensor público (art. 695, § 4º do CPC).d) 

caso não haja acordo entre as partes na audiência, passa-se a incidir as 

normas do procedimento comum, podendo a parte requerida apresentar 

contestação, no prazo legal de 15 (quinze) dias, contados a partir da 

realização da audiência ou do protocolo do pedido de cancelamento 

apresentado pelo réu, além das advertências do artigo 344 do Código de 

Processo Civil.Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 133694 Nr: 3646-84.2011.811.0055

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RBDCS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOARES MARTINAZZO - 

OAB:9925-B OAB/MT, WALESKA MALVINA PIOVAN MARTINAZZO - 

OAB:10.910-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Em análise detida dos autos, verifico que o presente feito se trata de 

cumprimento de sentença previsto no artigo 528 do CPC.

Contudo constato que o procedimento escolhido, na forma apresentada, 

não é o adequado para a presente demanda , posto que o exequente 

requer a intimação do executado para pagamento de toda verba alimentar 

pretérita, no rito do referido artigo.

Assim, tenho que a execução, nos termos do art. 528 do CPC, deve 

corresponder ao valor da soma das três ultimas pensões a título de 

alimentos vencidas, sendo neste sentido o entendimento na jurisprudência, 

bem como a Súmula 309 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

“A decretação da prisão civil, por débito alimentar, somente se legitima em 

se tratando de débito alimentar relativo ao trimestre antecedente, cujo 

caráter alimentar encontra-se latente.” (Ac. unân,. da 1ª. Câm. do TJSC no 

HC 12.501, rel. Des. Orli Rodrigues; in ADV, de 21.01.1996, nº. 72.378)

 “CIVIL. EXECUÇÃO DE 337/2009ALIMENTOS. PRISÃO. DÉBITO QUE SE 

ESTENDE AO LONGO DO TEMPO.CONSTRIÇÃO QUE SE LIMITA AO 

ADIMPLEMENTO DAS PRESTAÇÕES

MAIS RECENTES. SÚMULA N. 309/STJ. CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM 

DE HABEAS CORPUS. O débito alimentar que autoriza a prisão civil do 

alimentante é o que compreende as três prestações anteriores à citação e 

as que vencerem no curso do processo" - Súmula n. 309/STJ.(STJ. 

Habeas Corpus 2005 / 0078005-2. Ministro Aldir Passarinho Junior. DJ 

03.10.2005 p. 252).

De outro norte, quando da explanação dos fatos, a parte exequente aduz 

que se trata das parcelas vencidas desde o mês de fevereiro/2016 a 

agosto/2017.

Posto isso, determino:

 I - Intime-se o nobre causídico da parte exequente para adequar o rito 

processual, no prazo de 15 (quinze) dias.

II – Decorrido o prazo, venham-me os autos conclusos.

Às providências necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 142544 Nr: 1970-67.2012.811.0055

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MHSVDC, LSV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT, GEOVANI LUIZ MUNARI LOTHAMMER - 

OAB:14554/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista o acordo entabulado entre as partes nos autos Código nº 

142545, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução do mérito, nos 

termos do art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil.

PROCEDA a Sra. Gestora Judiciária com o levantamento do valor 

bloqueado judicialmente em favor do procurador da parte exequente, 

conforme requerido à fl. 87.

Custas pela parte executada, contudo, anotando-se ser esta beneficiária 

da justiça gratuita.

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

Ciência ao Ministério Público.

Arquivem-se os autos, com as baixas e anotações necessárias.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 142545 Nr: 1971-52.2012.811.0055

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MHSVDC, LSV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Conforme se depreende dos autos, as partes entabularam acordo às fls. 

84/87, pugnando pela homologação do referido acordo, bem como 

suspensão do feito até a quitação integral do débito.

 Quanto ao requerimento de suspensão da execução, entendo que não 

merece prosperar, uma vez que a homologação de acordo constitui título 

executivo, cabendo, assim, à parte, em caso de descumprimento do 

acordo, executar o título em questão, podendo, para tanto, requerer o 

desarquivamento dos autos.

Posto isso, HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, 

a transação de fls. 84/87, celebrada nestes autos.

Por consequência, tendo em vista que as partes transacionaram, JULGO 

EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, 

inciso III, alínea “b” c/c art. 924, inc. II, ambos do Código de Processo Civil.

Custas pela parte executada, contudo, anotando-se ser esta beneficiária 

de Justiça Gratuita.

Ciência ao Ministério Público.

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

Após, procedidas às anotações de estilo, arquivem-se os autos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 175688 Nr: 17664-08.2014.811.0055

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADSS, ADJS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE MARIM DE 

OLIVEIRA - OAB:20003-O/MT, CARLOS ALBERTO DE ALENCAR 

CAMPOS - OAB:4123/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Ação de Execução de Alimentos proposta por Ariane de 

Souza Santos representada por sua genitora Atais de Jesus Santos em 

face de Rivail de Souza Costa, todos devidamente qualificados nos autos.

Compulsando os autos, verifico que a ação foi proposta em 09/09/2014, 

sendo o executado devidamente intimado, na data de 03/11/2014 (fl. 30).

Instada a manifestar a parte exequente não foi localizada para a devida 

intimação (fl. 83).

Observo que o procurador da parte exequente restou devidamente 

intimado (fl. 79) através do DJE – Diário da Justiça Eletrônica, todavia, 

deixou de apresentar qualquer manifestar nos autos.

Dessa forma, forçoso concluir que o feito desde 01/2018 o feito aguarda 

providência da parte exequente, condição esta que não pode ser mantida 

ad eternun.
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Vejamos o que dispõe o artigo 485, inciso III do Código de Processo Civil:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias.

Assim, considerando o fato de que a exequente não manifesta interesse 

no prosseguimento do feito, a extinção deste é medida que se impõe.

Dispositivo

Posto isso, tendo em vista a inércia da parte exequente, JULGO EXTINTO o 

processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III do 

Código de Processo Civil.

Custas pela parte exequente, contudo, anotando-se ser esta beneficiária 

da justiça gratuita.

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

Ciência ao Ministério Público.

Por fim, PROCEDA ainda a Sra. Gestora Judiciária com o recolhimento de 

eventual mandado de prisão expedido nos autos, bem como levantamento 

de qualquer restrição realizada em desfavor do executado.

Após arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 219265 Nr: 9343-13.2016.811.0055

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AAKDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DCDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRESSA GABRIELA KNOPF 

DOS SANTOS SILVA - OAB:20.648, CARLOS ALBERTO DE ALENCAR 

CAMPOS - OAB:4123/MT, DEAN PAUL HUNHOFF - OAB:5MT 5.730-B, 

DOUGLAS LIRIA FERNANDES BRASIL - OAB:MT 15.322

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Em consulta ao Sistema Apolo este Juízo constatou a existência de ação 

em trâmite com as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo 

pedido, todavia, atenta ao que dispõe o art. 10 do CPC, intime-se a parte 

autora através de seu procurador, para, querendo, manifestar no prazo 

de 05 (cinco) dias.

Decorrido o prazo, certifique-se.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 266670 Nr: 29590-78.2017.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOISES PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REILA MARTINS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO VITOR LIMA RIBEIRO - 

OAB:23.3871-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Considerando que as partes compuseram amigavelmente no Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos - CEJUSC (fls. 37/38) e ainda tendo em 

vista o parecer ministerial de fl. 39-v, HOMOLOGO para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o acordo realizado entre as partes, acerca da 

dissolução de união estável, alimentos e guarda compartilhada.

Posto isso, RECONHEÇO e DECLARO a dissolução da união estável entre 

Moises Pereira dos Santos e Reila Martins de Oliveira.

 OFICIE-SE a empresa Brinks (fl. 37), para que proceda com o desconto 

mensal do salário percebido pelo requerente Moises Pereira dos Santos, a 

título de alimentos em favor da filha Maria Heloyse Martins dos Santos, no 

valor de 52,41% (cinquenta e dois vírgula quarenta e um por cento) do 

salário mínimo vigente, que corresponde atualmente a R$ 500,00 

(quinhentos reais), depositando na conta bancária da representante legal 

da criança, Sra. Reila Martins de Oliveira, que deverá ser informada nos 

autos, no prazo de 05 (cinco) dias.

Por outro lado, tendo em vista que as partes pugnaram pelo prazo de 15 

(quinze) dias, para tentativa de acordo acerca da partilha de bens, 

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

este juízo a necessidade de prosseguimento do feito ou juntada do acordo 

entabulado entre as partes.

Decorrido o prazo, certifique-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 253335 Nr: 19461-14.2017.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRDM, ARP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Avelina Antonia Visitação - 

OAB:14541/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência pretendido pela 

requerente, ante a ausência do preenchimento dos requisitos da tutela de 

urgência, previstos no art. 300 do CPC.E, ante a matéria apresentada, 

deixo de encaminhar os autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos 

desta Comarca, uma vez que se trata de direitos indisponíveis, em razão 

do desinteresse da parte autora em autocomposição e em face de 

ausência de estrutura do Estado e do Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos da Comarca, o que torna dispensável a designação de audiência 

de conciliação.Citem-se os requeridos, na pessoa de seus representantes 

legais, no endereço constante na exordial, para, querendo, contestarem a 

presente ação, no prazo legal.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 257169 Nr: 22440-46.2017.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RMDL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PABLO AILTON DA SILVA - 

OAB:17070-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Considerando que as partes compuseram amigavelmente no Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos – CEJUSC desta Comarca (fl. 80), 

HOMOLOGO para que produza seus jurídicos e legais efeitos o acordo 

realizado entre as partes acerca da partilha de bens e reconhecimento e 

dissolução de união estável.

Posto isso, RECONHEÇO e DECLARO a dissolução da união estável entre 

Renata Moreira de Lima e Jair do Carmo.

 Assim JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos 

do art. 487, inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil.

Sem custas às partes, uma vez que estas transigiram antes da sentença, 

nos termos do art. 90, parágrafo 3º do CPC.

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

Ciência à Defensoria Pública.

Expeça-se o competente formal de partilha.

Após as anotações de praxe, arquivem-se os autos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 141493 Nr: 839-57.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RHFR, FDJRB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VLF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ANTONIO DUTRA - 

OAB:4470/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o petitório de fl. 28, para tanto, OFICIE-SE a empresa Fiat Domani, 

para que proceda com o desconto mensal da remuneração percebida pelo 

requerido Valdinei Lemes Fernandes, a título de alimentos em favor do filho 

Richard Henrique Fernandes Rodrigues o valor de 27,33 % (vinte e sete 

vírgula trinta e três por cento) do salário mínimo vigente, que corresponde 

atualmente a R$ 260,72 (duzentos e sessenta reais e setenta e dois 

centavos), depositando na conta bancária da representante legal da 

criança, Sra. Francisca de Jesus Rodrigues Barbosa, Banco Santander, 
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agência 1666, conta poupança 01-001475-7.

No mais, INTIME-SE a parte exequente, bem como seu procurador, para 

manifestar interesse no prosseguimento do feito, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção do feito.

Decorrido o prazo, certifique-se.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 251948 Nr: 18340-48.2017.811.0055

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RACS, SVDSF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO ANDRÉ MARINHO 

GRAMARIN - OAB:14551-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Considerando que as partes compuseram amigavelmente no Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos – CEJUSC desta Comarca (fls. 61/62) e 

o parecer ministerial (fl. 65), HOMOLOGO para que produza seus jurídicos 

e legais efeitos o acordo realizado entre as partes, referente à guarda 

compartilhada e alimentos.

Por consequência, tendo em vista que as partes transacionaram, JULGO 

EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, 

inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil.

Sem custas às partes, uma vez que estas transigiram antes da sentença, 

nos termos do art. 90, § 3º, do CPC.

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

Ciência ao Ministério Público.

Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 266184 Nr: 29284-12.2017.811.0055

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: PHDS, BCS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIANE CAROLINE VIEIRA - 

OAB:24838/O, CELSO ROBERTO VIEIRA - OAB:MT 12.983

 Vistos.

 Considerando que as partes compuseram amigavelmente e tendo em vista 

o parecer ministerial de fl. 67, HOMOLOGO para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o acordo realizado entre as partes às fls. 62/63, 

referente a guarda, visitas e alimentos.

Por consequência, tendo em vista que as partes transacionaram, JULGO 

EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, 

inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil.

Sem custas às partes, uma vez que estas transigiram antes da sentença, 

nos termos do art. 90, § 3º, do CPC.

Publique-se. Cumpra-se.

Ciência ao Ministério Público e a Defensoria Pública.

Após, arquivem-se os autos, mediante as baixas anotações necessárias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 249679 Nr: 16375-35.2017.811.0055

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RMMDC, TMDC, MDC, RMV

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA REDIVO DA COSTA - 

OAB:16.663

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Analisando os autos, verifico que o presente feito se trata de 

cumprimento de sentença previsto no artigo 523 e 528 do CPC.

É importante salientar, que a execução, nos termos do art. 528, § 7º, do 

CPC, deve corresponder as 03 (três) últimas prestações anteriores ao 

ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo.

Nesse ponto, insta consignar que entendo pela possibilidade de fusão dos 

dois procedimentos no mesmo feito (art. 528, § 7º e 523, ambos do CPC), 

desde que sejam preenchidos os requisitos legais.

Todavia, constato que quando da fundamentação a parte exequente 

requer o pagamento de toda verba alimentar pretérita (dez/2017 e 

jan/fev/mar/2018), tanto no rito da coação física como no rito da 

expropriação.

Posto isso, intime-se a procuradora da parte exequente para adequar o 

rito processual, no prazo de 15 (quinze) dias.

Decorrido o prazo, certifique-se.

Às providências necessárias. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 219971 Nr: 9947-71.2016.811.0055

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário com pedido de tutela antecipada (art. 273 

do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: TKM, ESJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMG-SDEDS, MDTDS-SMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONAS RACHID MURAD FILHO - 

OAB:6.105 OAB/MT, MARCOS ROBERTO DA SILVA VALENTIM - 

OAB:OAB/MT 17.738, VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR - 

OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Compulsando os autos, verifico que a parte autora pugna pela desistência 

do presente feito, tendo em vista que a ação perdeu seu objeto ante a 

atual desnecessidade do Leite Neo Advance (fls. 264/265).

A parte requerida manifestou concordância com o pedido de extinção do 

feito (fls. 273/273-v).

Nos termos do art. 200, § único, do CPC, a desistência da ação somente 

produz efeitos após a homologação judicial.

Posto isso, inexistindo óbice legal, HOMOLOGO o pedido de desistência 

formulado pela parte requerente e, por consequência, JULGO EXTINTO o 

presente feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VIII, do 

CPC.

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

Custas pela parte autora.

Ciência ao Ministério Público.

Arquivem-se os autos, com as baixas e anotações necessárias.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 277538 Nr: 7018-94.2018.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Procedimentos Cautelares->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: BCS, ALINE CAMPOS BRITES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PABLO HENRIQUE DOMINGOS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE CAROLINE VIEIRA - 

OAB:24838/O, CELSO ROBERTO VIEIRA - OAB:MT 12.983

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Considerando que as partes compuseram amigavelmente e tendo em vista 

o parecer ministerial de fl. 37, HOMOLOGO para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o acordo realizado entre as partes às fls. 33/34, 

referente a guarda, visitas e alimentos.

Por consequência, tendo em vista que as partes transacionaram, JULGO 

EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, 

inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil.

Assim, proceda a Sra. Gestora Judiciária com o cancelamento da 

audiência designada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos - 

CEJUSC.

Sem custas às partes, uma vez que estas transigiram antes da sentença, 

nos termos do art. 90, § 3º, do CPC.

Publique-se. Cumpra-se.

Ciência ao Ministério Público e a Defensoria Pública.

Após, arquivem-se os autos, mediante as baixas anotações necessárias.

Às providências.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 266532 Nr: 29508-47.2017.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: KARC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FJJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KÉLCIO JUNIO GARCIA - 

OAB:8169

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO DE MATOS 

BORGES - OAB:11068-b, VINICIUS PULIDO GUADANHIN - OAB:11006 - 

b

 Vistos.

Defiro parcialmente o petitório de fls. 96/98, para tanto:

a) Converto a ação de alimentos gravídicos em ação de alimentos.

b) Intime-se a parte requerida, através de seus procuradores, para 

comprovar nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, o pagamento da 

pensão alimentícia dos meses de maio e junho do corrente ano.

Consigno que em caso de descumprimento a parte autora deverá propor 

ação pertinente.

No mais, aguarde-se a realização da audiência de conciliação designada 

para a data de 23/07/2018, oportunidade em que as partes de comum 

acordo poderão realizar exame de DNA.

Às providências necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 247824 Nr: 14996-59.2017.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LSMDS, GMF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ANTONIO DUTRA - 

OAB:4470/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Ação de Alimentos proposta Laura Sophya Mendes de Souza, 

representada por sua genitora Gisele Mendes Ferreira em face de Marcelo 

Pontes de Souza, todos devidamente qualificados nos autos.

Analisando os autos, vejo que foi determinada a intimação da parte 

requerente para manifestar interesse no prosseguimento do feito, 

informando o atual endereço da parte requerida (fl. 42).

Entretanto, devidamente intimada (fl. 46), a parte autora deixou transcorrer 

in albis o prazo para manifestação.

Importante ressaltar que o procurador da parte autora restou intimado 

através de DJE – Diário da Justiça Eletrônica (fl. 44), contudo, não 

apresentou qualquer manifestação.

É certo que a parte interessada cabe promover o andamento do processo, 

promovendo os atos e diligências que lhe competirem, sob pena de 

extinção do feito, nos termos do art. 485, III, do CPC, in verbis:

 Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias.

Desse modo, considerando que a parte requerente não manifestou 

interesse no prosseguimento do feito, o que inviabiliza o prosseguimento 

dos autos, a extinção do feito é medida que se impõe.

Dispositivo

Posto isso, tendo em vista a inércia da parte autora, JULGO EXTINTO o 

processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III do 

Código de Processo Civil.

Custas à parte requerente, contudo, anotando-se ser esta beneficiária da 

justiça gratuita.

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

Ciência ao Ministério Público.

Após arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 168667 Nr: 9337-74.2014.811.0055

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KDSO, RDSO, SRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO ASCARI SOARES DE 

OLIVEIRA FIGUEIREDO - OAB:21994/O, RUDI CAMPAROTO ELIZIARIO - 

OAB:13966, TATIANE DE OLIVEIRA FIGUEIREDO ASCARI SOARES - 

OAB:MT 14.210

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Em análise detida dos autos, vejo que o feito iniciou pelo rito da coação 

física e por equívoco deste juízo o requerimento de busca de valores e 

bens em nome do executado foi deferido à fls. 67/68.

Desta forma, vejo a necessidade de chamar o feito a ordem.

Posto isso, intime-se a parte exequente através de seus procuradores, 

para manifestar interesse na conversão do feito, no prazo de 05 (cinco) 

dias.

Decorrido o prazo, certifique-se.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 253445 Nr: 19522-69.2017.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CADO, ADOG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dickson Diego Campos Debesa 

- OAB:22.483/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Compulsando os autos, verifico que a parte autora pugna pela desistência 

do presente feito, tendo em vista que as partes se reconciliaram (fls. 

77/78).

Instado a manifestar-se o Ministério Público não se opõe ao pedido de 

extinção do feito (fl. 79).

Nos termos do art. 200, § único, do CPC, a desistência da ação somente 

produz efeitos após a homologação judicial.

Posto isso, inexistindo óbice legal, HOMOLOGO o pedido de desistência 

formulado pela requerente, e, por consequência, JULGO EXTINTO o 

presente feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VIII, do 

CPC.

Custas pela parte requerente, contudo, anotando-se ser esta beneficiária 

de Justiça Gratuita.

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

Ciência ao Ministério Público.

Arquivem-se os autos, com as baixas e anotações necessárias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 281346 Nr: 10095-14.2018.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RRR, NATALY ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ FERNANDO RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO DE ALENCAR 

CAMPOS - OAB:4123/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença provisório, nos termos do art. 531.

Processe-se em segredo de justiça (CPC, art. 189, inc. II).

Defiro os benefícios da Justiça Gratuita (CPC, art. 98).

INTIME-SE a parte executada, no endereço constante na inicial, nos termos 

do art. 528 do Código de Processo Civil, para, em 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento da pensão alimentícia, no valor de R$ 900,00 (novecentos 

reais), com os acréscimos legais, bem como as parcelas vincendas, a 

serem depositadas na conta bancária da representante do Exequente ou, 

no mesmo prazo, comprovar que o fez ou justificar a impossibilidade de 

efetuá-lo, sob pena de ser protestado o pronunciamento judicial e 

decretada a sua prisão civil por até 03 (três) meses (CPC, art. 528 §§ 1º e 

3º).

Decorrido o prazo, caso a parte executada não efetue o pagamento, não 

prove que efetuou e não apresente justificativa da impossibilidade de 

efetuá-lo, desde já determino o protesto do pronunciamento judicial (CPC 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102874/7/2018 Página 238 de 859



art. 517 c/c 528, §1º), bem como abro vista a parte exequente para, 

querendo, manifestar-se.

OFICIE-SE o INSS – Instituto Nacional de Seguridade Social e o Ministério 

do Trabalho, para que, no prazo de 10 (dez) dias, informe a este juízo 

eventual recebimento de benefício assistencial pelo executado, Sr. Luiz 

Fernando Ribeiro.

Caso positiva, desde já, DETERMINO o desconto dos alimentos diretamente 

da folha de pagamento do executado.

Após, vista dos autos ao Ministério Público.

Expeça-se o necessário. Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 234509 Nr: 327-98.2017.811.0055

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERALICE DA SILVA SOUSA, JONAS BATISTA DE 

SOUSA, JOÃO MARIA BATISTA DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE JOAO BATISTA DE SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Barbara Garbugio Belasque 

Timidati - OAB:21317/MT, DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO TANGARÁ 

DA SERRA - OAB:, Leandro Parma Timidati - OAB:21318/MT, MAURO 

LUIS TIMIDATI - OAB:13528

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Designo audiência de conciliação para o dia 20/09/2018, às 13h30min.

Intimem-se as partes e seus procuradores, para que compareçam a 

audiência acima designada.

Às providências.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 57276 Nr: 6753-15.2006.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA CAROLINA SANCHES 

CRUZ - OAB:218776, RUY FERREIRA JUNIOR - OAB:MT11.278-b

 Vistos.

Considerando que foram esgotados os meios de localização da parte 

executada, vejo que o requerimento de intimação por edital, merece 

acolhimento.

Posto isso, e em consonância com o parecer ministerial:

I - INTIME-SE o devedor, através de edital, para, em 03 (três) dias, efetuar 

o pagamento da pensão alimentícia, no valor de R$ 3.775,20 (três mil 

setecentos setenta e cinco reais e vinte centavos), com os acréscimos 

legais, bem como as parcelas vincendas, a serem depositadas na conta 

bancária da representante do Exequente ou, no mesmo prazo, comprovar 

que o fez ou justificar a impossibilidade de efetua-lo, sob pena de ser 

protestado o pronunciamento judicial e decretada a sua prisão civil por até 

03 (três) meses (CPC, art. 528 §§ 1º e 3º).

II - INTIME-SE o devedor, através de edital, para pagar em 15 (quinze) dias, 

sob pena de multa de 10% (dez por cento), sobre o valor da total do 

débito, acrescido de custas e, também de honorários advocatícios de 10% 

(dez por cento). (CPC, 523 e § 1º).

Não havendo pagamento, no prazo legal, se faz necessária à nomeação 

de curador especial.

Assim, considerando a regra legal prevista no artigo 72, inciso II do Código 

de Processo Civil, nomeio-lhe curador especial, na pessoa do procurador 

da UNIJURIS, para querendo, apresentar justificativa e impugnação.

Expeça-se o necessário.

 Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 144445 Nr: 4055-26.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LHDMM, KCDMM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EODS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JESSICA GASPARINI MOLIN - 

OAB:21764/MT, MAGNA KATIA SILVA SANCHES - OAB:10.638/MT, 

RENAN GUILHERME SANCHES DA COSTA - OAB:

 Vistos.

Considerando que as partes compuseram amigavelmente às fls. 101/103 e 

tendo em vista o parecer ministerial de fl. 104, HOMOLOGO para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo realizado entre as 

partes.

Por consequência, tendo em vista que as partes transacionaram, JULGO 

EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, 

inciso III, alínea b c/c art. 924, inc. II, ambos do Código de Processo Civil.

Sem custas às partes, uma vez que estas transigiram antes da sentença, 

nos termos do art. 90, § 3º, do CPC.

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

Por fim, PROCEDA ainda a Sra. Gestora Judiciária com o recolhimento de 

eventual mandado de prisão expedido nos autos, bem como levantamento 

de qualquer restrição realizada em desfavor do executado.

Ciência ao Ministério Público e a Defensoria Pública.

Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 159559 Nr: 8624-36.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AJP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONAS DA SILVA - 

OAB:16978-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REGINA MARÍLIA DE OLIVEIRA 

- OAB:OAB/MT 3.659-A

 Vistos.

DEFIRO o petitório de fls. 125/126, razão pela qual:

I - EXPEÇA-SE mandado de penhora, remoção e avaliação do veículo 

restrito à fl. 122.

II – INTIME-SE o executado para, no prazo legal, manifestar sobre a 

referida penhora.

III - Realizadas a penhora e a avaliação, iniciar-se-á a fase de 

expropriação (CPC, art. 685, parágrafo único).

IV - OFICIE-SE os órgãos restritivos de crédito para que, no prazo de 10 

(dez) dias, inclua o nome do executado na lista de registros da SERASA e 

do SPC.

V - EXPEÇA-SE o necessário para a efetivação do protesto do 

pronunciamento judicial, nos termos do art. 517 c/c 528, §1º do CPC.

Às providências necessárias. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 221011 Nr: 10927-18.2016.811.0055

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ESS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MYKE BRENDON BORGES - 

OAB:21498/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Ação de Guarda proposta por Eduardo Santos Silva em face 

de Luciana Silva de Souza, ambos devidamente qualificados nos autos em 

epígrafe.

Analisando os autos, vejo que foi determinada a intimação da parte 

requerente para manifestar interesse no prosseguimento do feito (fl. 57), 

todavia, devidamente intimado (fl. 63) deixou transcorrer o lapso temporal 

sem qualquer manifestação.

É certo que à parte interessada cabe promover o andamento do processo, 

promovendo os atos e diligências que lhe competirem, sob pena de 
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extinção do feito, nos termos do art. 485, III, do CPC, in verbis:

 Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias.

Assim, considerando que a parte requerente não manifestou interesse no 

prosseguimento do feito, o que inviabiliza o prosseguimento dos autos, a 

extinção do feito é medida que se impõe.

Dispositivo

Posto isso, tendo em vista a inércia da parte autora, JULGO EXTINTO o 

processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III do 

Código de Processo Civil.

Custas pela parte requerente, contudo, anotando-se ser este beneficiário 

da justiça gratuita.

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

Após arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 266672 Nr: 29594-18.2017.811.0055

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VEMDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE MARIM DE 

OLIVEIRA - OAB:20003-O/MT, CARLOS ALBERTO DE ALENCAR 

CAMPOS - OAB:4123/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, DECIDO:INDEFIRO o pedido de tutela de urgência pretendido 

pelo requerido, ante a ausência do preenchimento dos requisitos da tutela 

de urgência, previstos no art. 300 do CPC, para tanto, dando 

prosseguimento ao feito:INTIME-SE a parte requerida para manifestar 

interesse na composição amigável, nos termos do art. 334, § 4º, inc. I do 

CPC.DESIGNE-SE data para realização da audiência de conciliação, 

conforme pauta de audiência constante no Cartório, remetendo-se os 

autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania desta 

Comarca.CITE-SE a parte requerida (CPC, art. 247, I), com antecedência 

mínima de 15 (quinze) dias, para que compareça à audiência de mediação 

e conciliação (art. 695, § 2º do CPC), sendo que no mandado deverão ser 

consignadas as seguintes observações:a) conterá apenas os dados 

necessários à audiência, devendo estar desacompanhado da petição 

inicial (art. 695, § 1º do CPC);b) que a ausência injustificada do autor ou do 

requerido na audiência é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça, sendo sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, nos termos do artigo 334, §8º 

do CPC.c) que na audiência as partes deverão estar acompanhadas de 

advogado/defensor público (art. 695, § 4º do CPC).d) caso não haja 

acordo entre as partes na audiência, passa-se a incidir as normas do 

procedimento comum, podendo a parte requerida apresentar contestação, 

no prazo legal de 15 (quinze) dias, contados a partir da realização da 

audiência ou do protocolo do pedido de cancelamento apresentado pelo 

réu, além das advertências do artigo 344 do Código de Processo 

Civil.Ciência ao Ministério Público.Às providências. Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 280289 Nr: 9206-60.2018.811.0055

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: BFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACBDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA 

- OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 POSTO ISSO:I – Defiro os benefícios da justiça gratuita (CPC, art. 98).II - 

Proceda a Sra. Gestora Judiciária com o desentranhamento das fls. 06/08, 

uma vez que se trata de contrafé. III – CONCEDO a guarda provisória da 

adolescente Geovana Cristina da Silva em favor da Sra. Benedita 

Fortunata da Silva, ora requerente, sem prejuízo de revogação a qualquer 

tempo, conforme o comando do art. 35 do Estatuto da Criança e do 

Adolescente.Expeça-se o competente termo de guarda provisória.III – 

Designe-se data para realização da audiência de conciliação, conforme 

pauta de audiência constante no Cartório, remetendo-se os autos ao 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca.VI – 

Cite-se a parte requerida no endereço localizado junto ao sistema Infojud e 

SIEL (CPC, art. 247, I), com antecedência mínima de 15 (quinze) dias, para 

que compareça à audiência de mediação e conciliação (art. 695, § 2º do 

CPC), sendo que no mandado deverão ser consignadas as seguintes 

observações:a) conterá apenas os dados necessários à audiência, 

devendo estar desacompanhado da petição inicial (art. 695, § 1º do 

CPC);b) que a ausência injustificada do autor ou do requerido na audiência 

é considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionado 

com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa, nos termos do artigo 334, §8º do CPC.c) que na audiência 

as partes deverão estar acompanhadas de advogado/defensor público 

(art. 695, § 4º do CPC).d) caso não haja acordo entre as partes na 

audiência, passa-se a incidir as normas do procedimento comum, podendo 

a parte requerida apresentar contestação, no prazo legal de 15 (quinze) 

dias, contados a partir da realização da audiência ou do protocolo do 

pedido de cancelamento apresentado pelo réu, além das advertências do 

artigo 344 do Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 281197 Nr: 9986-97.2018.811.0055

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAS, MRDFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12.082, ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR - OAB:17.550/MT, 

WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:OAB/MT 12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Analisando os autos, verifico que a petição inicial não atendeu ao que 

estabelece o art. 319, inc. V, do CPC, pois à ação não foi atribuído o valor 

da causa.

Com efeito, estabelece o art. 291, do CPC, que: “A toda causa será 

atribuído valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico 

imediatamente aferível”.

 Assim, mesmo considerando que as ações de estado da pessoa, tem 

valor inestimável, havendo partilha de bens, entendo que as custas devem 

incidir sobre o valor destes.

Na esteira desse entendimento, vale colacionar os seguintes precedentes 

da jurisprudência, in verbis:

“A Ação de divórcio é de valor inestimável, por se tratar de estado da 

pessoa, ainda que existam bens a partilhar e que as custas incidam sobre 

o valor destes.” (Ac. 1ª Câm. Civ. Do TJSP, na Ap. Civ. 22.248, RT 

574/113).

“Embora a ação de dissolução de sociedade de fato entre concubinos não 

tenha conteúdo econômico imediato, pois só após a partilha de acervo 

societário a imediatidade se dará, o autor não tem o arbítrio de atribuir a ela 

um valor ínfimo. Há de fazê-lo levando em conta o direito material que lhe 

serve de alicerce, ainda que por estimativa – art. 258 do CPC”. (Ac. 2ª 

Câm. Do TJRJ. No AI 1363/88, j. 24.02-89, COAD 45.398).

 Assim sendo, intime-se o procurador das partes requerentes, para que 

emende a petição inicial e atribua a causa valor, sob pena de 

indeferimento da exordial e/ou cancelamento da distribuição, consoante 

estabelece o art. 321 c/c art. 330, inciso IV, ambos do Código de Processo 

Civil.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Às providências necessárias. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 276995 Nr: 6560-77.2018.811.0055

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VLDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): QMMGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE MARIM DE 

OLIVEIRA - OAB:20003-O/MT, CARLOS ALBERTO DE ALENCAR 

CAMPOS - OAB:4123/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos.

 1. Recebo a emenda à petição inicial de fls. 04/12.

2. Processe-se em segredo de justiça (CPC, art. 189, inc. II).

3. Defiro os benefícios da Justiça Gratuita (CPC, art. 98).

4. Designe-se data para realização da audiência de conciliação, conforme 

pauta de audiência constante no Cartório, remetendo-se os autos ao 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca.

5. Cite-se a parte requerida (CPC, art. 247, I), com antecedência mínima de 

15 (quinze) dias, para que compareça à audiência de conciliação (art. 695, 

§ 2º do CPC), sendo que no mandado deverão ser consignadas as 

seguintes observações:

a) conterá apenas os dados necessários à audiência, devendo estar 

desacompanhado da petição inicial (art. 695, § 1º do CPC);

b) que a ausência injustificada do autor ou do requerido na audiência é 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionado com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa, nos termos do artigo 334, §8º do CPC.

c) que na audiência as partes deverão estar acompanhadas de 

advogado/defensor público (art. 695, § 4º do CPC).

d) caso não haja acordo entre as partes na audiência, passa-se a incidir 

as normas do procedimento comum, podendo a parte requerida apresentar 

contestação, no prazo legal de 15 (quinze) dias, contados a partir da 

realização da audiência ou do protocolo do pedido de cancelamento 

apresentado pelo réu, além das advertências do artigo 344 do Código de 

Processo Civil.

 Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 280343 Nr: 9282-84.2018.811.0055

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SNE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIRIAN CARVALHO DE SOUZA 

PEREIRA - OAB:20.004

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 1. Recebo a petição inicial uma vez que preenchidos os requisitos do art. 

319, do CPC.

2. Processe-se em segredo de justiça (CPC, art. 189, inc. II).

3. Defiro os benefícios da Justiça Gratuita (CPC, art. 98).

5. Designe-se data para realização da audiência de conciliação, conforme 

pauta de audiência constante no Cartório, remetendo-se os autos ao 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca.

6. Cite-se a parte requerida (CPC, art. 247, I), com antecedência mínima de 

15 (quinze) dias, para que compareça à audiência de conciliação (art. 695, 

§ 2º do CPC), sendo que no mandado deverão ser consignadas as 

seguintes observações:

a) conterá apenas os dados necessários à audiência, devendo estar 

desacompanhado da petição inicial (art. 695, § 1º do CPC);

b) que a ausência injustificada do autor ou do requerido na audiência é 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionado com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa, nos termos do artigo 334, §8º do CPC.

c) que na audiência as partes deverão estar acompanhadas de 

advogado/defensor público (art. 695, § 4º do CPC).

d) caso não haja acordo entre as partes na audiência, passa-se a incidir 

as normas do procedimento comum, podendo a parte requerida apresentar 

contestação, no prazo legal de 15 (quinze) dias, contados a partir da 

realização da audiência ou do protocolo do pedido de cancelamento 

apresentado pelo réu, além das advertências do artigo 344 do Código de 

Processo Civil.

 Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 199632 Nr: 14506-08.2015.811.0055

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VLRDSDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EGFdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIAS HORÁCIO DA SILVA - 

OAB:4.816 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 POSTO ISSO, diante de tudo que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE 

o pedido inicial, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, para tanto, 

HOMOLOGO POR SENTENÇA para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o divórcio direto litigioso requerido por Vera Lucia Rodrigues da 

Silva em face de Emerson Geraldo Fabricio da Silva. Por consequência, 

declaro cessados os direitos e deveres decorrentes do matrimônio, que 

ora se dissolve.A requerente voltará a usar o nome de solteira, qual seja: 

VERA LUCIA RODRIGUES DA SILVA.OFICIE-SE o Cartório de Registro Civil 

Desta Comarca, para as averbações necessárias.Outrossim, OFICIE-SE a 

Caixa Econômica Federal (CEF) determinando que o imóvel de matrícula nº 

26.289 passe a pertencer unicamente a requerente Vera Lucia Rodrigues 

da Silva. CONDENAR a parte requerida ao pagamento das custas e 

honorários advocatícios, fixando estes em 20% do valor da causa, nos 

termos do art. 85, §3º, do CPC.Publique-se. Intimem-se. Após, arquivem-se 

os autos, mediante as baixas necessárias. Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 181008 Nr: 22988-76.2014.811.0055

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLI TEODORIA DE PAULA DA SILVA, NILVA PAULA 

LOPES DA SILVA, PAULO SERGIO LOPES DA SILVA, PAULO ROBERTO 

LOPES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AMARAL 

MAGALHÃES FILHO - OAB:14.425-MT, ALTEMAR DIAS DA GAMA - 

OAB:18322/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo legal sem que a parte inventariante, 

devidamente intimada, comprovasse nos autos o determinado na decisão 

de fls. 50.

Outrossim, nos termos da legislação vigente e do artigo 1.206 § 4º da 

CNGC e da Ordem de Serviço nº 001/2015 – item V, “b”, impulsiono estes 

autos, a fim de intimar a parte autora, pessoalmente, bem como na pessoa 

de seu(ua) advogado(a) a dar prosseguimento ao feito, praticando o ato 

que lhe compete, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do 

processo (art. 485, inciso III, §§ 1º e 2º do CPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 64686 Nr: 6197-76.2007.811.0055

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZETE DA SILVA BRANDAO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE JUAREZ DA COSTA MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERSON JOAO COLLE - 

OAB:10.190 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que em cumprimento a decisão de fls. 273/274 e ainda a juntada 

dos ofícios de fls. 282/285 e 288/289, intimo a inventariante a apresentar 

nos autos, no prazo de 60 (sessenta) dias, os seguintes documentos: "a) 

As últimas declarações com o plano de partilha amigável, atribuindo o 

respectivo quinhão da viúva meeira e dos herdeiros, relacionando tanto os 

bens como as dívidas do espólio, com valores devidamente atualizados, 

juntando os documentos comprobatórios dos bens móveis e cópia 

autenticada das matrículas atualizadas dos bens imóveis;

 b) A Guia de informação e apuração do imposto de transmissão causa 

mortis, expedida pela Fazenda Pública Estadual, com o respectivo cálculo 

do ITCD e os comprovantes de quitação ou isenção;

c) As certidões negativas atualizadas, de inexistência de débitos junto as 

Fazendas Públicas Federal, Estadual e Municipal do espólio de Juares da 

Costa Morais."

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 115179 Nr: 5321-53.2009.811.0055

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VDSS, ESG, JLG, CRDSS, RVDS, VDSS, IFDS, VDSS, 

MODS, RDSG, JAPG, JDSS, EMDS, MDLDS, ADSSP, ADBP, JADS, MEBDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDCRDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDO BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:3881/MT, RODRIGO SIMÃO DO NASCIMENTO - 

OAB:OAB/MT:16910

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Trata-se de Ação de Arrolamento Sumário dos bens deixados pela 

falecida Claudina Rodrigues da Silva Souza, sendo nomeado inventariante 

a requerente Veroni da Silva Souza.Com a inicial foram juntados 

documentos pessoais dos herdeiros bem como suas representações 

processuais, atestado de óbito e documentos pessoais do de cujus (fls. 

12/57).Certidão de Óbito do de cujus com a devida retificação do nome, 

conforme documentos pessoais (fls. 119).Extrato da Conta Judicial no qual 

consta quantia depositada em favor do de cujus, sendo este o único bem 

a ser partilhado. Últimas declarações informando que não há imóveis nem 

dívidas a serem partilhados, apenas o saldo em dinheiro, depositado em 

conta judicial vinculada a este feito, sendo que este deverá ser partilhado 

na proporção de 10/12 avos, ou 10% (dez por cento) para cada um dos 

herdeiros, conforme constou das primeiras declarações (fls. 

185).Certidões negativas de débitos fiscais das Fazendas Públicas 

Federal, Estadual e Municipal (fls. 186/193).Assim, vejo que a 

homologação da partilha é medida que se impõe.POSTO ISSO e pelo mais 

que dos autos consta, com fulcro no artigo 659, do CPC, HOMOLOGO, 

para que produza os devidos e legais efeitos a partilha de fls. 08/11 e 185, 

relativa aos valores deixados pela falecida Sra. Claudina Rodrigues da 

Silva Souza, atribuindo aos herdeiros os seus respectivos quinhões 

hereditários em todos os bens descritos nestes autos, o que faço com 

observância dos artigos 660 a 663, do CPC, ressalvados erros, omissões 

ou eventuais direitos de terceiros. Custas pela parte requerente, contudo, 

anotando-se ser esta beneficiária da justiça gratuita.Publique-se. 

Intime-se. Com o trânsito em julgado, expeça-se o competente Formal de 

Partilha e os Alvarás Judiciais conforme requerido, fornecendo à parte 

interessada as peças necessárias, nos termos do artigo 659, § 2º do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 280977 Nr: 9761-77.2018.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: WMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOARES DOS REIS 

GRILO - OAB:23.399/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 1. Recebo a petição inicial uma vez que preenchidos os requisitos do art. 

319 do CPC.

2. Processe-se em segredo de justiça (CPC, art. 189, inc. II).

3. Defiro os benefícios da Justiça Gratuita (CPC, art. 98).

4. Designe-se data para realização da audiência de conciliação, conforme 

pauta de audiência constante no Cartório, remetendo-se os autos ao 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca.

5. Cite-se a parte requerida (CPC, art. 247, I), com antecedência mínima de 

15 (quinze) dias, para que compareça à audiência de conciliação (art. 695, 

§ 2º, do CPC), sendo que no mandado deverão ser consignadas as 

seguintes observações:

a) conterá apenas os dados necessários à audiência, devendo estar 

desacompanhado da petição inicial (art. 695, § 1º, do CPC);

b) que a ausência injustificada do autor ou do requerido na audiência é 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionado com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa, nos termos do artigo 334, §8º, do CPC.

c) que na audiência as partes deverão estar acompanhadas de 

advogado/defensor público (art. 695, § 4º do CPC).

d) caso não haja acordo entre as partes na audiência, passa-se a incidir 

as normas do procedimento comum, podendo a parte requerida apresentar 

contestação, no prazo legal de 15 (quinze) dias, contados a partir da 

realização da audiência ou do protocolo do pedido de cancelamento 

apresentado pelo réu, além das advertências do artigo 344 do Código de 

Processo Civil.

 Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 199094 Nr: 14054-95.2015.811.0055

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KKADS, AA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FADS, JDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIVRADA APARECIDA GAETE - 

OAB:15117

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Em análise detida dos autos, verifico que o presente feito se trata de 

cumprimento de sentença previstos no artigo 528 e seguintes, do Código 

de Processo Civil.

É cediço que o cumprimento de sentença deve tramitar nos autos em que 

foram fixados os alimentos, não havendo razão para distribuição de ação 

autônoma.

Deste modo, entendo que o presente feito deve ser arquivado com as 

baixas e anotações necessárias.

Posto isso, proceda a Sra. Gestora Judiciária com o arquivamento do 

presente feito com as baixas e anotações necessárias, entregando a 

petição de fls. 47/56 à procuradora da parte exequente para que 

providencie o desarquivamento da ação principal, a fim de realizar a 

execução nos autos principais.

Após as baixas e anotações necessárias, proceda-se com o retorno dos 

autos ao arquivo.

Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 270074 Nr: 1122-70.2018.811.0055

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processos Cautelares->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RdSF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TMdCD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ROBERTO PONTES - 

OAB:16316

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sulviane Rigo Lustoza - 

OAB:24.651-O

 Certifico que, em consulta ao sistema Apolo constatei a inexistência de 

lembrete a ser juntada neste processo. Certifico que decorreu o prazo, 

para a parte requerida apresentar a contestação, apesar de estar 

devidamente citado, conforme consta na certidão do Sr. Oficial de Justiça 

de fl.24. Assim sendo, INTIMO a parte autora, para requerer o que lhe é de 

direito, no prazo legal.

 Valdeir Ferreira Lima

 Técnico Judiciário

 Mat.7761

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 170918 Nr: 12670-34.2014.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATIVOS S/A SECURITIZADORA DE CREDITOS 

FINANCEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDUSTRIA E COMERCIO DE BALANÇAS MATO 

GROSSO LTDA, THYAGO MANSANO, JULIANA MAZZO, LUIZ CARLOS 

MAZO, CESAR EDUARDO NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALLACE ELLER MIRANDA - 

OAB:22.524MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 170918.
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Natureza: Ação Ordinária.

Requerente: Ativos S/A Securitizadora de Créditos Financeiros.

Requerido: Indústria e Comércio de Balanças Mato Grosso LTDA e Outros.

Vistos,

Trata-se de ação ordinária de cobrança ajuizada por Banco do Brasil S/A 

(Ativos S/A Securitizadora de Créditos Financeiros, presente na lide como 

cessionária do crédito cedido pelo Banco do Brasil), em face de Indústria e 

Comércio de Balanças Mato Grosso LTDA, Thyago Mansano, Juliana 

Mazzo, Luiza Carlos Mazzo e César Eduardo Nunes, todos qualificados.

Realizados vários atos processuais, as partes Ativos S/A Securitizadora 

de Créditos Financeiros e Thyago Mansano, às fls. 142, informaram a 

composição amigável.

Intimada a parte autora para se manifestar acerca de somente o requerido 

Thyago Mansano ter firmado por todos o presente acordo e pelo o mesmo 

não estar representado por seu advogado, esta informou às fls. 155, que 

o citado requerido se disponibilizou a pagar o valor acordado, bem como a 

transação judicial independe de assessoramento de advogados, 

respectivamente.

É o relatório.

 D E C I D O.

Verifico que o acordo entabulado entre as partes não apresenta vícios, 

seja de consentimento, seja de legalidade, uma vez que celebrado por 

partes capazes, envolvendo objeto lícito e direito patrimonial disponível, 

razão pela qual, a medida que se impõe é a homologação do ajuste.

Ante o exposto, com fulcro no art. 487, inciso III, “b”, do Código de 

Processo Civil, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, ficando 

homologado por sentença o acordo celebrado pelas partes.

Custas e honorários, pela parte requerida, conforme pactuado.

 Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se.

 P. R. I. C.

 Tangará da Serra-MT, 28 de junho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 158190 Nr: 6790-95.2013.811.0055

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARINALDA DE OLIVEIRA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIANE DE OLIVEIRA ALVES, ESPÓLIO DE 

SALVADOR PEREIRA GUERRA, NINFA GUERRA MUNIZ, SALVADOR 

GUERRA FILHO, ESPOLIO DE APARECIDA PEREIRA GUERRA, MARIA 

APARECIDA GUERRA MARQUES, ERENIR NUNES GUERRA, MARIA 

HELENA GUERRA ESTEVEZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSON SCHMATZ - 

OAB:15655-MT, ALINE LAMMEL KRUG - OAB:14259-B, Rayane de 

Brito Correa Fortunato - OAB:22274-O/MT, VINICIUS DALL´COMUNE 

HUNHOFF - OAB:10453/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 158190.

 Natureza: Usucapião ordinária.

 Requerente: Marinalda de Oliveira Alves.

 Requeridos: Espólio de Salvador Pereira Guerra e outros.

 Vistos,

 Trata-se de ação de usucapião ordinária ajuizada em 07 de agosto de 

2013 por Marinalda de Oliveira Alves em desfavor de Salvador Pereira 

Guerra e Aparecida Pereira Guerra, todos qualificados nos autos.

 A parte Requerente alegou, em síntese, que possui um imóvel urbano 

localizado na Rua 15, quadra 47, lote 04, n.º 1517-W, Vila Esmeralda, 

nesta cidade de Tangará da Serra/MT, com 450,00 m², tendo adquirido 

pelo valor de CR$ 300.000,00 (trezentos mil cruzeiros), exercendo posse 

mansa, pacífica e ininterrupta desde o ano de 1994.

Aduziu que o referido imóvel ainda não possui matrícula própria e 

individualizada no Cartório de Registro de Imóveis, estando registrado no 

loteamento denominado como Vila Esmeralda 2, matrícula de nº 5.647.

 Pugnou pela procedência da ação, declarando a aquisição do domínio 

integral e propriedade sobre o imóvel, bem como a expedição de mandado 

de inscrição junto ao Registro Imobiliário.

 Requereu a concessão da gratuidade da justiça.

 Instruiu a inicial com os documentos de fls. 18/31.

 A inicial foi recebida às fls. 32, oportunidade na qual foi concedido o 

pedido de gratuidade da justiça à Requerente.

 Às fls. 37 foram citados por edital os réus em lugares incertos e 

eventuais interessados.

O Município foi intimado às fls. 42, tendo manifestado desinteresse às fls. 

70.

O Estado foi devidamente intimado às fls. 42/v, tendo informado o 

desinteresse no imóvel que trata o presente processo às fls. 75.

Às fls. 87, foi noticiado o falecimento dos Requeridos Salvador Pereira 

Guerra e Aparecida Pereira Guerra.

Às fls. 92/125, foi requerida a sucessão processual, para inclusão dos 

herdeiros dos Requeridos falecidos.

Às fls. 127 foi autorizada a sucessão processual, sendo determinada a 

citação dos sucessores, bem como da confinante.

A confinante foi devidamente citada, conforme certidão de fls. 134.

A Requerida Ninfa Guerra Muniz se manifestou às fls. 139/143, 

informando que não possui interesse em contestar, estando de acordo 

com a transferência da propriedade para a Requerente.

Às fls. 151/v foi certificado a citação das Requeridas Maria Aparecida 

Guerra Marques e Maria Helena Guerra Estevez.

A Requerida Erenir Nunes Guerra foi devidamente citada, conforme 

certidão de fls. 157.

O Requerido Salvador Pereira Guerra Filho foi igualmente citado, de acordo 

com a certidão de fls. 164.

Às fls. 165 foi certificado o decurso de prazo para os Requeridos, bem 

como a confinante contestarem a ação.

Às fls. 166/171, a parte Requerente juntou memorial descritivo, 

requerendo o regular prosseguimento do feito.

 É o relatório.

 D E C I D O.

 Considerando que os elementos necessários à formação de minha 

convicção já se encontram coligidos aos autos, estando, então, a causa 

madura e apta para ser julgada, com fulcro no art. 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil, conheço diretamente do pedido, proferindo sentença.

Não havendo questões prejudiciais a serem decididas, passo ao exame do 

mérito da demanda, expondo as razões de meu convencimento, conforme 

exigência esculpida no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal de 1988.

 Pois bem. Trata-se de ação de usucapião ordinária de um imóvel urbano 

ajuizada com fundamento nos artigos 1.242 e seguintes do Código Civil.

 A usucapião é um modo de aquisição da propriedade pelo decurso do 

tempo estabelecido e com a observância dos requisitos instituídos em lei. 

In casu, tratando-se de usucapião ordinária, os requisitos a serem 

observados estão previstos no art. 1.242 do Código Civil, que assim 

dispõe:

“Art. 1.242. Adquire também a propriedade do imóvel aquele que, contínua 

e incontestadamente, com justo título e boa-fé, o possuir por dez anos.”

 Assim, os requisitos da usucapião ordinária, levando em consideração o 

disposto no art. 1.242 do Código Civil são: o tempo, a posse, o justo título e 

a boa-fé.

In casu, a Requerente demonstrou de forma satisfatória os requisitos 

legais necessários para o reconhecimento do direito perseguido, por meio 

das provas produzidas nos presentes autos, que não deixam dúvidas que 

a posse da Requerente é exercida há mais de dez anos, de forma mansa, 

pacífica e ininterrupta.

Ademais, levando-se em consideração o contrato de compra e venda de 

fls. 31, verifica-se que a Requerente possuía justo título, bem como estava 

de boa-fé, sendo esses dois requisitos relacionados.

Por outro lado, verifico que apenas a Requerida Ninfa Guerra Muniz se 

manifestou nos autos, tendo a mesma, inclusive, concordado com o pleito 

autoral.

Outrossim, observo que os demais Requeridos, bem como a confinante, 

apesar de devidamente citados, não contestaram a ação.

Assim sendo, tendo em vista que não houve oposição quanto ao pleito 

autoral, entendo que os fatos narrados pela Requerente são 

incontroversos.

 Por fim, cumpre-me destacar que o Município, bem como o Estado 

manifestaram expressamente desinteresse no feito (fls.70 e 75), 

tornando, assim, factível o acolhimento o pedido formulado na inicial.

 Portanto, estando comprovados os requisitos da usucapião, merece a 

Requerente que lhe seja outorgada a propriedade do bem almejado, razão 

pela qual a medida que se impõe é a procedência da ação.

 Ante o exposto, julgo procedente o pedido formulado para declarar o 
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domínio da usucapiente sobre o bem imóvel descrito na inicial, sendo que a 

presente sentença servirá de título para o registro no Cartório de Registro 

de Imóveis desta Comarca.

 Sem custas. Sem honorários advocatícios sucumbenciais em razão da 

ausência de contraditório.

 Por fim, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do 

art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

 Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se ao final, com as 

cautelas de estilo.

 P. R. I. C.

 Tangará da Serra-MT, 27 de junho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 162971 Nr: 14785-62.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A, LUIZ MARIANO BRIDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO SALLES NOGUEIRA, BANCO DO 

BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT-19.081-A, LUIZ MARIANO BRIDI - OAB:2619/MT, 

SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jose Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:OAB/MT 19.081-A, LUIZ MARIANO BRIDI - 

OAB:2619/MT, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:MT 14.258-A

 Autos nº: 162971.

Natureza: Cumprimento de Sentença.

Exequente: Luiz Mariano Bridi.

 Executado: Banco do Brasil S/A.

Vistos,

 Trata-se de cumprimento de sentença promovido por Luiz Mariano Bridi, 

em desfavor de Banco do Brasil S/A, visando o recebimento de honorários 

sucumbenciais.

 Intimado para pagar o valor devido, o banco executado comprovou o 

pagamento às fls. 162.

 É o relatório.

D E C I D O.

 Considerando que a parte executada efetuou o pagamento do valor 

devido a título de honorários advocatícios, entendo que o processo deve 

ser extinto, consoante o disposto no art. 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil.

 Ante o exposto, julgo extinto o processo, com fulcro no art. 924, inciso II, 

do Código de Processo Civil, em relação aos honorários sucumbenciais.

 Expeça-se alvará de levantamento dos valores depositados às fls. 162, a 

serem creditados na conta bancária indicada às fls. 164.

Estritamente acerca do levantamento, em primeiro lugar determino que seja 

observado o disposto no Provimento nº 68/2018-CNJ, devendo esta 

decisão ser publicada, sendo certo que o(s) alvará(s) poderá(ão) ser 

expedido(s) somente 02 (dois) dias úteis após o esgotamento do prazo 

para recurso.

Assim, decorrido este prazo, certifique-se se há decisão do TJMT 

concedendo efeito suspensivo à ordem de liberação, sendo que em caso 

negativo expeça-se alvará.

 Não sendo a própria parte a beneficiária do alvará, antes da expedição do 

alvará deverá ser certificado também que o advogado titular da conta 

indicada para crédito do valor possui poderes expressos para receber e 

dar quitação, nos termos do art. 450 da CNCG.

 Ademais, deverá ser observado o disposto no § 3º do art. 450 da CNGC, 

segundo o qual o juiz deverá dar ciência da decisão ou despacho que 

autorizar a liberação, total ou parcial, de depósito judicial, à parte 

vencedora ou ao seu sucessor, se possível, através de qualquer meio de 

comunicação, sendo certo que esta providência não impede a expedição 

imediata do alvará, na forma do § 4º do art. 450 da CNGC.

Por conseguinte, determino que sejam procedidas as retificações de estilo, 

tendo em vista que houve a extinção tão somente do cumprimento de 

sentença em relação aos honorários sucumbenciais.

Por fim, intime-se o banco executado para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

requerer o que entender de direito, sob pena de extinção.

P. R. I. C.

 Tangará da Serra/MT, 28 de junho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 104148 Nr: 2939-24.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VITALINO DALLA BONA, VALDIR DALLABONA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CRESTANI, CARLOS ANTONIO BERTEI 

LONGHI, IRIO BRAZ BRUN, ANTÔNIO ARISTON DE MOURA, RADIO 

PIONEIRA DE TANGARÁ DA SERRA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMANUELLY PEREIRA DA SILVA 

- OAB:OAB/MT 22.442-A, Giselle Cristian Carpenedo - OAB:6337/MT, 

JONAS DA SILVA - OAB:16978-MT, LIAMAR MEIRA DE ARRUDA - 

OAB:9.227, ROMAIR CICERO DE OLIVEIRA - OAB:13286-A, RULLYAN 

PETERSON SAMPAIO - OAB:11691/MT, Sulviane Rigo Lustoza - 

OAB:24.651-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Déborah Barbosa Camacho - 

OAB:11335, DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - 

OAB:, FERNANDO OLIVEIRA MACHADO - OAB:9012/MT, MARIA LINA 

PEREIRA LOPES GRECCO - OAB:9 304/MT, RODRIGO NUSS - 

OAB:16.509

 Autos n.º 104148.

 Vistos,

Os autores Vitalino Dalla Bona e Valdir Dala Bona requereram às fls. 

3563/3564 a concessão da gratuidade da justiça, juntando às fls. 

3594/3595 as declarações de hipossuficiência.

 Contudo, o pedido de gratuidade da justiça já havia sido postulado pelos 

autores quando da distribuição da ação, o qual foi indeferido em 

12/06/2008, por não restar demonstrada a condição de hipossuficiente, 

vejamos:

“Vistos etc

Compulsando os autos verifica-se que os requerentes requereram a 

concessão do benefício de litigar sob o amparo da gratuidade judiciária 

(fls. 12).

Ocorre que, em recente decisão proferida por este Juízo (04/03/2008), 

nos autos de revogação a justiça gratuita número 02/2008, do qual 

constam cópias às fls. 1768/1797, revogou-se o benefício de justiça 

gratuita concedida aos autores.

Com efeito, é notório que a Assistência Judiciária será garantida àqueles 

que comprovarem a insuficiência de recursos, ex vi do disposto no art. 5º, 

LXXIV, da Constituição Federal, bem como a Lei Federal n.º 1.060/50, que 

regulamenta a matéria, em seu art. 4º, com redação dada pela Lei nº 

7.510/86, dispõe que "a parte gozará dos benefícios da Assistência 

Judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de que 

não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários 

de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família".

 Isso significa que para que a parte possa ser beneficiária da justiça 

gratuita basta a afirmação de sua pobreza, até prova em contrário, tendo 

em vista que milita em favor desta assertiva presunção iuris tantum de 

veracidade, a teor do disposto no §1º deste mesmo dispositivo legal.

 A Lei 1060 de 1950 conceitua juridicamente o necessitado apto a ser 

beneficiado pela assistência judiciária gratuita, in verbis:

Gozarão dos benefícios desta Lei os nacionais ou estrangeiros residentes 

no país, que necessitarem recorrer à Justiça penal, civil, militar ou do 

trabalho.

Parágrafo único. - Considera-se necessitado, para os fins legais, todo 

aquele cuja situação econômica não lhe permita pagar as custas do 

processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio 

ou da família.

Ressalte-se que a miserabilidade jurídica não pressupõe a pobreza 

absoluta do postulante, mas tão-somente a indisponibilidade de recursos 

do mesmo de arcar com as custas processuais sem prejuízo do seu 

sustento e de sua família.

 Em análise a documentação acostada aos autos e aos perfil do Requerido 

VITALINO DALLABONA observo que trata-se de proprietário de grande 

extensão de terras - 2.514 hectares (matrícula 207 do CRI de Sapezal), 

constante às fls. 1772 do presente feito.

Por sua vez, VALDIR DALLABONA além de proprietário de bem imóvel 

(matrícula 10.963 do CRI de Tangará da Serra) –fls. 1778/1779, é 
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agricultor, sendo que, verifica-se através do Registro 06/394 da matrícula 

número 394 do CRI de Sapezal (fls. 1781 v) que o aludido requerente é 

credor de quantia considerável, pertinente a recebimento anual de sacas 

de soja, referente a compromisso de compra e venda por ele firmado, pois 

infere-se do mencionado registro que Valdir, junto a outros 03 credores, 

receberão entre o período de 30/04/2006 a 30/04/2011, 184.285,2 (cento e 

oitenta e quatro mil duzentos e oitenta e cinco virgula duas) sacas de soja.

Dessa forma, malgrado os requeridos aleguem não possuir recursos 

suficientes para arcar com as custas e despesas processuais, não 

restou comprovada a aludida insuficiência de Recursos Financeiros, razão 

pela qual estes não enquadram-se na condição de necessitados, 

estabelecida na Lei 1.060/50.

Outrossim, conforme entendimento do Tribunal de Justiça do Mato Grosso, 

a concessão da justiça gratuita deve ser analisada ao caso concreto, 

visando a utilização adequada deste benefício, vejamos:

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - INDEFERIMENTO - AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DE POBREZA E MISERABILIDADE - CRITÉRIO OBJETIVO 

FIXADO PELO MAGISTRADO - AGRAVO IMPROVIDO. Ao juiz no uso de 

suas atribuições incumbe fixar os parâmetros para a concessão dos 

benefícios da justiça gratuita, com o fim de se evitar a utilização 

inadequada. Para o deferimento do pedido de gratuidade judiciária, não 

basta que o requerente afirme sua impossibilidade, cumprindo ao 

magistrado analisar a realidade fática que se evidencia no processo. 

TJMT, n.º53121, ano: 2004, Des. Carlos Alberto A. da Rocha. (grifo 

nosso).

Ante o exposto, com fulcro no item 2.14.8 do CNGC, INDEFIRO 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA PLEITEADA POR VITALINO DALLA 

BONA e VALDIR DALLA BONA, vez que incompatível com os preceitos 

inseridos na Constituição Federal de 1988 e na legislação 

infraconstitucional.

Intime-se a parte autora para que proceda o pagamento das custas 

processuais pertinentes, inclusive as de Distribuição do feito.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário”.

Desse modo, intimem-se os autores Vitalino Dalla Bona e Valdir Dala Bona 

para que, no prazo de 15 dias, comprovem que sua condição financeira 

se alterou desde a decisão acima mencionada, devendo apresentar 

documentos comprobatórios nesse sentido, além de cópia de 

demonstrativo de imposto de renda referente ao último exercício 

financeiro, sob pena de indeferimento do pedido de concessão de 

gratuidade da justiça.

 Intimem-se e cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 28 de junho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 280054 Nr: 9027-29.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.NOVA MUTUM-MT, TONELLO MATERIAIS DE 

CONSTRUÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILSON REFATTI ME, CRISTIANE FERNANDA 

THOBER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS FELIPE LAMMEL - 

OAB:MT/7133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, intimo a parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

efetuar o pagamento de duas diligências ao oficial de justiça, no Bairro 

Tarumã, devendo depositar em guia própria e expedida no site do Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), no campo "emissão de 

guias on line", "emissão de guia de diligência", juntando o comprovante nos 

autos. Informo ainda, que caso não haja manifestação no prazo de 30 

dias, a deprecata será devolvida, em conformidade com o que determina o 

item 2.7.5 da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da 

Justiça deste Estado, alterado pelo Provimento 67/2008-CGJ que dispõe: 

"Os Juízes deverão devolver as cartas precatórias em que o advogado da 

parte interessada, apesar de intimado diretamente pelo juízo deprecado 

para manifestação e/ou providência (manifestação sobre certidões, 

pagamento de diligências e/ou outras despesas processuais, indicação ou 

complementação de endereço, etc), permanecer inerte por mais de 30 

(trinta) dias."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 275028 Nr: 4968-95.2018.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALINE ORSO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMERICAN CORPORATION DO BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAQUIM GOMES DE OLIVEIRA - 

OAB:17614-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 275028.

Vistos,

Inicialmente, determino que sejam realizadas as retificações necessárias 

na capa dos autos para correção do polo ativo.

Ademais, tendo em vista os documentos juntados às fls. 14 e 56/58, 

concedo à parte Requerente os benefícios da justiça gratuita, nos moldes 

ditados pela Lei n.º 1.060/50 e art. 98 e seguintes do CPC, podendo esta 

decisão ser revista a qualquer tempo em caso de alteração da sua 

situação.

Nos termos do art. 334, do Código de Processo Civil, designo audiência de 

tentativa de conciliação para o dia 31 de julho de 2018, às 14h00min, a ser 

realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos, devendo as partes 

comparecer acompanhadas de seus respectivos advogados ou pela 

Defensoria Pública, conforme determina o art. 334, §9º, do mesmo Diploma 

Processual.

 Intime-se a parte requerente da designação da audiência acima na 

pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, do CPC).

Cite-se e intime-se a parte requerida, advertindo-a que o prazo para 

contestação (de quinze dias úteis) será contado de acordo com a regra 

dos incisos I, II e III do art. 335 do Código de Processo Civil, conforme o 

caso.

Registro que as partes devem ser cientificadas que o comparecimento na 

audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, 

por meio de procuração específica, com outorga de poderes para 

negociar e transigir), sendo certo que a ausência injustificada será 

considerada ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionada com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa, nos termos do art. 334, § 8º, do CPC.

 Não obtida a composição ou não comparecendo qualquer das partes na 

audiência, nos termos do art. 335, inciso I, do CPC, iniciar-se-á o prazo 

para contestação. Quedando-se os requeridos inertes, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, conforme art. 344 

do CPC.

 Na hipótese de a parte requerida alegar em sua contestação fato 

impeditivo, modificativo, extintivo do direito do autor ou quaisquer das 

matérias mencionadas no art. 337 do CPC, intime-se a parte requerente 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, conforme 

preceituam os artigos 350 e 351 do CPC.

Por fim, indefiro o pedido de inversão do ônus probatório formulado pela 

parte Requerente, eis que ausente a demonstração de hipossuficiência 

técnica para a produção de provas.

Às providências.

Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 27 de junho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 276527 Nr: 6128-58.2018.811.0055

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARMINDO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DE FATIMA DA SILVA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ANTONIO DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 21332, VALDOMIRO ANTONIO DA SILVA JUNIOR - 

OAB:21128/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 276527.

Vistos,
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Inicialmente, determino que sejam realizadas as retificações necessárias 

na capa dos autos para correção do polo ativo, incluindo-se a Sra. Ana 

Dirce Venson, e do polo passivo, incluindo-se Empreendimentos 

Imobiliários Habitabem LTDA.

 Ademais, concedo à parte Requerente os benefícios da justiça gratuita, 

nos moldes ditados pela Lei n.º 1.060/50 e art. 98 e seguintes do CPC, 

podendo esta decisão ser revista a qualquer tempo em caso de alteração 

da sua situação.

 Nos termos do art. 334 do Código de Processo Civil, designo audiência de 

tentativa de conciliação para o dia 14 de agosto de 2018, às 15:30 horas, 

a ser realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos, devendo as 

partes comparecer acompanhadas de seus respectivos advogados ou 

pela Defensoria Pública, conforme determina o art. 334, §9º, do mesmo 

Diploma Processual.

 Intime-se a parte requerente da designação da audiência acima na 

pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, do CPC).

Cite-se e intime-se a parte requerida, advertindo-a que o prazo para 

contestação (de quinze dias úteis) será contado de acordo com a regra 

dos incisos I, II e III do art. 335 do Código de Processo Civil, conforme o 

caso.

Registro que as partes devem ser cientificadas que o comparecimento na 

audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, 

por meio de procuração específica, com outorga de poderes para 

negociar e transigir), sendo certo que a ausência injustificada será 

considerada ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionada com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa, nos termos do art. 334, § 8º, do CPC.

 Não obtida a composição ou não comparecendo qualquer das partes na 

audiência, nos termos do art. 335, inciso I, do CPC, iniciar-se-á o prazo 

para contestação. Quedando-se o requerido inerte, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, conforme art. 344 

do CPC.

 Na hipótese de a parte requerida alegar em sua contestação fato 

impeditivo, modificativo, extintivo do direito do autor ou quaisquer das 

matérias mencionadas no art. 337 do CPC, intime-se a parte requerente 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, conforme 

preceituam os artigos 350 e 351 do CPC.

 Citem-se pessoalmente os confinantes, conforme determina o § 3º do art. 

246 do Código de Processo Civil.

 Citem-se ainda, por edital, com o mesmo prazo, os interessados 

ausentes, incertos e desconhecidos.

 Por fim, intime-se via correio, para que manifeste eventual interesse na 

causa a União, o Estado e o Município, encaminhando a cada ente cópia 

da inicial e dos documentos que a instruíram.

Às providências.

 Tangará da Serra/MT, 28 de junho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 107723 Nr: 6412-18.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO APARECIDO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESSENCIA AGROPECUÁRIA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DONIZETI LAMIM - 

OAB:4449-B/MT, MARCELO BARBOSA DE FREITAS - OAB:OAB/MT 

10055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rosana de Barros Bezerra 

Pinheiro Espósito - OAB:4531 OAB/MT

 Autos nº: 107723.

 Vistos em correição permanente,

 Compulsando detidamente os autos, verifico a existência de erro nos 

cálculos apresentados pela parte exequente, pelas seguintes razões.

 Conforme se infere da sentença proferida às fls. 289/283, a ação foi 

julgada parcialmente procedente nos seguintes termos:

“ISTO POSTO, e por tudo que mais consta nos autos, julgo PARCIALMENTE 

PROCEDENTE os pedidos contidos na exordial, COM RESOLUÇÃO de 

mérito, com base no art. 269, I, do CPC, para o fim de determinar que o 

requerido pague o valor de 29.103,36 (vinte e nove mil, cento e três reais 

e trinta e seis centavos), atualizados até o dia 01/11/2007, que deverá ser 

devidamente atualizado desde esta data, pelos índices do INPC, incidindo 

ainda juros de mora de 1% a.m. desde a citação.

INDEFIRO ainda, os pedidos de restituição dos valores despendidos em 

viagens do autor bem como o dano moral por conta do assédio processual 

pleiteado, nos moldes do supra fundamentado.

Tendo em vista a sucumbência recíproca, deverão as custas serem 

arcadas pro rata, motivo pelo qual deixo condenar em honorários 

advocatícios, devendo cada parte arcar com o respectivo.

Custas, se houver, pela requerida, sendo que certificado o trânsito em 

julgado e não havendo o recolhimento, no prazo de 05 (cinco) dias, 

deverão ser averbadas junto ao Cartório Distribuidor”.

 Ao requerer o cumprimento da sentença às fls. 289/291, a parte 

exequente apontou o valor do débito de R$ 127.969,71, aduzindo que se 

tratava do montante apurado pelo contador judicial.

 Ocorre que os cálculos realizados às fls. 285 pelo contador judicial se 

restringiram apenas as custas e taxas judiciárias e não ao valor da 

condenação. O montante de R$ 127.969,71 constante da referida memória 

de cálculo se refere ao valor da causa atualizada, que foi utilizada para 

fins de cálculo das custas e das taxas judiciárias.

 Portanto, o valor indicado pela parte exequente no cumprimento de 

sentença e posteriores atualizações encontra-se incorreto, devendo ser 

corrigido nos estritos termos do título judicial.

 Registro que a existência de erro de cálculo não se sujeita a preclusão e 

pode ser arguida de ofício pelo magistrado, vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO 

FINANCEIRA. BRASIL TELECOM S/A. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 1. 

VALORES SACADOS A MAIOR. ERRO DE CÁLCULO. Matéria de cognição 

"ex officio". Não sujeição à preclusão. A matéria acerca do erro de cálculo 

não se sujeita à preclusão. 2. SALDO A MAIOR. RESTITUIÇÃO NOS 

PRÓPRIOS AUTOS. Uma vez caracterizado o levantamento a maior do 

valor depositado judicialmente, como no caso em apreço, desnecessário o 

ajuizamento de nova ação, devendo o credor restituir o valor excedido nos 

próprios autos do cumprimento de sentença, fins de economia processual 

e celeridade jurídica. 3. GARANTIA DO CRÉDITO. Inexiste comprovação da 

existência de crédito no processo nº 010/1070033911-9. Ademais, a ora 

agravada trouxe informação de que naqueles autos foi reconhecido o 

excesso de execução, assim como, de que não há depósito de valores. 

Em relação a tais alegações os agravantes não trouxeram prova em 

contrário. Desse modo, não merece provimento o requerimento de 

aplicação do crédito do processo supracitado como garantia na presente 

demanda. 4. INSCRIÇÃO DOS AGRAVANTES NOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS 

DE CRÉDITO. POSSIBILIDADE. Em que pese o art. 782, § 3º, do CPC/2016 

disponha acerca da possibilidade de inclusão do nome do executado nos 

cadastro de inadimplentes, a requerimento da parte, a inclusão poderá se 

realizada, de ofício, pelo Magistrado, a luz do princípio da atipicidade das 

formas executivas, previsto no art. 139, IV, da legislação supracitada, 

como meio de garantir o cumprimento da ordem judicial. Ademais, diverso 

do que alega a parte agravante, a determinação da inscrição do seu nome 

dos órgãos de proteção ao crédito não possui vinculação à existência ou 

não de má-fé, pois se trata de meio coercitivo para o cumprimento da 

obrigação. Agravo de Instrumento Desprovido”. (TJRS. Agravo de 

Instrumento Nº 70075284968, Vigésima Quarta Câmara Cível, Relator: 

Fernando Flores Cabral Junior, Julgado em 13/12/2017).

 Ante o exposto, determino a intimação da parte exequente para, no prazo 

de 15 dias, apresentar novo e correto demonstrativo discriminado e 

atualizado do crédito, observando-se os critérios estabelecidos na 

sentença de fls. 281/283v e também no art. 524 do Código de Processo 

Civil.

 Apostado o demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, desde já 

defiro a penhora do imóvel indicado às fls. 369/381, por termo nos autos, 

devendo a parte executada ser intimada na pessoa de seu advogado ou, 

não o tendo, pessoalmente, nos termos do disposto no art. 841 do Código 

de Processo Civil.

 Após, expeça-se carta precatória para a Comarca de Rosário Oeste-MT 

para que seja realizada a avaliação e alienação do imóvel, devendo as 

partes ser intimadas acerca dos atos praticados pelo juízo deprecado.

 Às providências.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 28 de junho de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 101908 Nr: 796-62.2008.811.0055

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

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

 PARTE AUTORA: SERGIO FERREIRA DE SOUZA, MARCO ANTONIO DE 

MELLO, CEYLLA CHRYSTHYAN CUSTODIO DE GODOI MELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PAN S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO DE MELLO - 

OAB:13188-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO RIVELLI - 

OAB:297608-SP

 Certifico que decorreu em 24/05/2018 o prazo para a parte exequente 

restituir a quantia levantada em excesso. Desse modo, intimo novamente a 

parte exequente para proceder a restituição do montante de R$ 

115.793,71 (cento e quinze mil setecentos e noventa e três reais e setenta 

e um centavos), no prazo de 15 (qunze) dias, nos moldes da decisão de 

fls. 347/352.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 264787 Nr: 28275-15.2017.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPP, FCP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIERME ROMERO - OAB:6.240, 

Julierme Romero - OAB:6240/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADENILSON SEVERINO 

MARTINS - OAB:9807/MT

 Autos nº: 264787.

 Vistos,

 Às fls. 109/111 a autora Fabiana Crestani Palma requereu a desistência 

da ação em relação ao autor Marcelo Pagliarini Palma, falecido em 

15/12/2017.

 Ocorre que, diante do falecimento do autor Marcelo Pagliarini Palma, 

somente o inventariante ou todos os herdeiros possuem legitimidade para 

requererem a desistência da ação.

 Diante do exposto, determino a intimação da autora Fabiana Crestani 

Palma para, no prazo de 15 dias, comprovar sua condição de inventariante 

ou apresentar pedido de desistência subscrito por todos os herdeiros, sob 

pena de não acolhimento do pedido.

 Às providências.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 28 de junho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 163448 Nr: 523-73.2014.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATAL FERNANDO LOPES, NATAL DE JESUS 

LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 163448.

 Vistos,

 Diante dos esclarecimentos prestados pela parte exequente às fls. 

178/179, reconsidero a decisão proferida às fls. 175 para deferir o pedido 

de suspensão postulado.

 Portanto, defiro a suspensão do processo até 27/12/2018.

 Decorrido o prazo requerido, intime-se a parte exequente para requerer o 

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

 Caso a parte exequente permaneça silente no prazo acima, determino 

seja dado prosseguimento aos atos citatórios do executado Natal de 

Jesus Lopes.

 Às providências.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 28 de junho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 257921 Nr: 23138-52.2017.811.0055

 AÇÃO: Liquidação por Artigos->Procedimento de Liquidação->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAMAR MASIERO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODACIR JOSE DIAS 

CAVALHEIRO - OAB:2159/0mt

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 257921.

 Vistos,

 Embora a parte requerida tenha sido declarada revel, é necessário 

registrar que a presunção de veracidade decorrente do art. 344 do Código 

de Processo Civil não é absoluta.

 Dessa forma, para se apurar o real valor a ser devolvido à parte autora, 

entendo ser necessária a juntada de extratos das contas existentes em 

seu CPF/nome, que informe a existência ou não de créditos em seu favor.

 Portanto, determino seja expedido ofício ao Juízo da 2ª Vara da Comarca 

de Rio Branco/AC para, no prazo de 15 dias, informar se houve a 

liberação de acesso ao sistema da empresa para os usuários. Caso 

negativo, para que disponibilize os extratos das contas existentes no 

CPF/nome da parte autora, que informe a existência ou não de créditos em 

seu nome.

Com a juntada das informações, intime-se a parte autora para se 

manifestar em 15 dias.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 28 de junho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 141357 Nr: 674-10.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDERLEI LUIS MAYER, SCHEILA MARESILDA DE 

FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIOGO EDUARDO ZAMPARONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS FERNANDO DA LUZ - 

OAB:OAB/24959/O, DOUGLAS LIRIA FERNANDES BRASIL - OAB:MT 

15.322, LETICIA BORGES POSSAMAI - OAB:22.646/O-MT, OPSON 

LUISANDRO PULGA BAIOTO - OAB:11133-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3.162, Kézia G. S. Saragiotto - OAB:8.370

 Autos nº: 141357.

 Vistos,

 Com fundamento no art. 835, XII, do Código de Processo Civil, defiro o 

pedido de penhora dos direitos relativos ao contrato de financiamento 

existente entre o executado e o Banco Bradesco Financiamento S.A., que 

tem por objeto o veículo Corolla XEI 2.0, ano/modelo: 2012/2013, placa: 

FCB-2265, Renavam nº 00474386490.

 Intime-se o executado acerca da penhora, conforme determina o art. 841 

do Código de Processo Civil.

 Cientifique-se o credor fiduciário em relação à constrição.

 Oficie-se a Cooperativa de Crédito dos Médicos Profissionais de Saúde e 

Empresários de Mato Grosso para que, no prazo de 15 dias, informe 

acerca da existência de quotas sociais em nome do executado.

 Com a resposta, intime-se a parte exequente para, querendo se 

manifestar em 15 dias. Após, conclusos para análise do pedido de 

penhora de quotas sociais.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 28 de junho de 2016.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 223408 Nr: 12730-36.2016.811.0055

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANGELA JACOBINA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSNI JOSE DE ARAUJO, BANCO DO BRASIL 

S/A, AÇOFER INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA, CEMAC - CENTRO MÉDICO 

DE ALTA COMPLEXIDADE - LTDA - ME, CEMITERIO JARDIM DA PAZ - DE 

PROPRIEDADE DO MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA, ATACADÃO S/A - 

SOCIEDADE ANONIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO PORTO FRANCO 

PIOLA - OAB:153.282

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARULINE FERNANDO RIBEIRO 

- OAB:16.255-MT, FABIULA MÜLLER KOENIG - OAB:MT 22165/A, 

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - OAB:4032, GUSTAVO RODRIGO 

GÓES NICOLADELLI - OAB:OAB/MT 17.980/A

 Autos nº. 223408.

Vistos,

 Tendo em vista que o município de Tangará da Serra/MT manifestou 

interesse na presente ação, este deve necessariamente integrar o polo 

passivo da demanda.

 Assim, com fulcro no art. 321 do CPC, faculto a parte autora a emenda da 

inicial, para no prazo de 15 (quinze) dias, incluir no polo passivo da 

demanda o Município de Tangará da Serra/MT, sob pena de extinção da 

ação.

 Realizada a emenda e incluído o município no polo passivo da demanda, 

declaro a incompetência deste Juízo para processar e julgar a presente 

demanda e, declino a competência para o juízo da 4ª Vara Cível desta 

Comarca.

Às providências.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 28 de junho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 218147 Nr: 8441-60.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUCIELY DE SOUZA CINTRA ZANETTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LETICIA GAMA BONFIM, NEIVA ANA ZANETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO TOLEDO SILVA - 

OAB:19123/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 218147.

 Vistos,

Intime-se novamente a parte autora para, no prazo de 15 dias, informar o 

endereço atualizado da requerida Neiva Ana Zanetti, para intimação da 

sentença.

Após, será apreciado o pedido de fixação do valor da multa diária.

 Intime-se.

Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 28 de junho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 279066 Nr: 8291-11.2018.811.0055

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ARMANDO ARGENTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROCETE INDÚSTRIA DE FERTILIZANTES 

LTDA.,

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ HENRIQUE BARBOSA 

MATIAS - OAB:21936/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO JOAQUIM MARTINELLI 

- OAB:OAB/SC 3210

 Autos nº: 279066.

 Vistos,

 José Armando Argenta, às fls. 77/80, opôs embargos de declaração em 

face da decisão de fls. 75, alegando a existência de contradição, posto 

que a decisão é contrária aos fatos narrados e comprovados quanto a 

ausência de recursos financeiros.

Assim sendo, pugna pela concessão dos benefícios da justiça gratuita.

 É o necessário à análise e decisão.

 Conheço dos embargos, eis que tempestivos (certidão de fls. 87).

 No entanto, no mérito, os presentes embargos não merecem ser 

acolhidos, haja vista a nítida pretensão da parte Embargante de rediscutir 

a matéria já decidida, sendo certo que os embargos de declaração não se 

prestam a esta finalidade, mas tão somente ao saneamento dos vícios 

previstos no art. 1.022 do CPC, vícios estes inexistentes na decisão 

embargada.

Deve ser destacado ainda que a decisão embargada não é contraditória, 

eis que os documentos juntados pela parte Embargante não comprovam a 

insuficiência de recursos para arcar com as custas processuais, tendo 

sido destacado que o fato de a Embargante possuir algumas restrições 

financeiras não é suficiente para deferir o pedido.

 Portanto, ao contrário do que alega a parte embargante, a decisão que 

indeferiu a gratuidade da justiça está logicamente fundamentada.

 Assim, a irresignação da parte com o que foi decidido não pode ser objeto 

de embargos de declaração, devendo a parte Embargante se valer do 

meio processual adequado para buscar a reforma da decisão, se o caso.

 Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. INDEFERIMENTO DA 

JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU 

OBSCURIDADE. HIPÓTESES DO ARTIGO 1.022, CPC NÃO VERIFICADAS. 

PROPÓSITO DE REDISCUSTIR A MATÉRIA. MEIO IMPRÓPRIO. EMBARGOS 

REJEITADOS. O acolhimento dos embargos de declaração só cabe quando 

constatados alguns dos vícios do artigo 1.022 do Código de Processo 

Civil, sendo inadmissível a rediscussão da matéria por este meio recursal. 

Embargos rejeitados.” (TJ-SC - ED: Balneário Camboriú 

4020439-28.2017.8.24.0000, Relator: Guilherme Nunes Born, Data de 

Julgamento: 07/12/2017, Primeira Câmara de Direito Comercial)

 Aliás, a declaração de imposto de renda de fls. 81/86 possui algumas 

contradições que me chamam a atenção. Embora estejam descritas 

apenas 03 áreas em exploração, com um total de 52,2ha, o livro caixa da 

atividade rural relativo ao exercício 2018 revela uma movimentação de 

despesas de R$ 1.052.718,84, o que dá mais de R$ 20.000,00 por 

hectare.

 Como sabido, dentre os diversos tipos de lavoura que se costuma plantar 

em nossa região, a que apresenta o maior custo por hectare é o algodão, 

que mesmo assim deve estar na casa dos R$ 10.000,00 por hectare. 

Logo, o que concluo é que a informação prestada à Receita Federal não é 

convincente.

Digo que não é convincente porque também nenhum receita foi registrada, 

não sendo crível que alguém plante ou crie algo e não venda 

absolutamente nada. Pode haver quebra de safra, mas a ponto de anular a 

produção não acredito.

 E não é só! No campo das dívidas da atividade, o embargante descreve 

operações que ultrapassam a casa dos R$ 4.000.000,00 (quatro milhões 

de reais), não sendo crível que alguém que tenha apenas 52,2 ha consiga 

acessar tanto crédito.

 Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração de fls. 77/80, por 

inexistir o vício apontado.

Assim, mantenho inalterada a decisão de fls. 75 e determino a intimação 

da parte Embargante para, no prazo de 15 dias, pagar as custas iniciais, 

comprovando o pagamento, sob pena de indeferimento da inicial e 

cancelamento do registro e distribuição.

Às providências.

 Intime-se.

 Tangará da Serra-MT, 28 de junho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 250645 Nr: 17302-98.2017.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO AMPELIO BETTIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:5.835-A/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo a parte autora para manifestar-se sobre a certidão 

negativa do oficial de justiça de fl. 50, no prazo de 05 (cinco) dias. 

Certifico ainda que, para no prazo de 05 (cinco) dias, a parte autora 

efetue o pagamento do importe de R$ 183,70 (cento e oitenta reais e 

setenta centavos), referente à complementação de diligência solicitada 

pelo oficial de justiça JOÃO ANTONIO PRIETO, mediante guia a ser emitida 

junto ao site do Tribunal de Justiça, cujo link segue adiante: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/depositoComplementacao

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 256734 Nr: 22051-61.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROCETE INDÚSTRIA DE FERTILIZANTES LTDA.,

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ARMANDO ARGENTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BÁRBARA FRACARO LOMBARDI 

SELLMER - OAB:43628, JOAO JOAQUIM MARTINELLI - OAB:25.430-PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ HENRIQUE BARBOSA 

MATIAS - OAB:21936/O

 Autos nº. 256734.

Vistos,

Diante do petitório de fls. 64, intime-se a parte Executada para, no prazo 

de 15 dias, regularizar a anuência do proprietário do imóvel dado em 

garantia, haja vista a necessidade de anuência de ambos os sócios 

proprietários.

Após, intime-se a parte Exequente para se manifestar.

Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 28 de junho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 147289 Nr: 7072-70.2012.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIO HENRIQUE GRIGOLIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA, JOB 

DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOACIR JOLANDO NEVES - 

OAB:3610-B/MT, VIVIANE ANNE DIAVAN - OAB:6661/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA CRISTINA MISSIO - 

OAB:11.034-B/MT, CELSO DE FARIA MONTEIRO - OAB:OAB/MT 

17298A, MARCUS VINICIUS DE MORAIS JUNQUEIRA - 

OAB:SP:175.803-B, SAMUEL FRANCISCO - OAB:10908/MT

 Certifico que o recurso de apelação de fls. 342/345 foi interposto pela 

requerida JOB DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA no prazo legal. Sendo 

assim, nos termos do artigo 1010, § 1.º, do CPC, intimo o requerente para 

contrarrazoar referido recurso, no prazo de 15 (quinze)dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 247543 Nr: 14795-67.2017.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ULISSES FIRMINO DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, efetuada pesquisa junto ao sistema SIEL, foi encontrado o 

mesmo endereço descrito na inicial. Sendo assim, intimo a parte autora 

para requerer o que de direito, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 124726 Nr: 3688-70.2010.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRAOPLAST INDUSTRIA E COMERCIO 

AGRICOLA LTDA, GERALDO DEMETRIO FACCIO, LARIETE TEREZINHA 

MATTJIE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA HASSE - 

OAB:8689/MT, JOÃO PEDRO DE DEUS NETO - OAB:OAB-RJ 135.506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISMAR SANCHES 

LOPES - OAB:1708-B/MT, LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT, 

MARIANA FRANCISCA DE SOUZA SANCHES - OAB:10938/MT

 Certifico que, em cumprimento da determinação de fl. 549, intimo as partes 

para manifestarem acerca da cópia juntada à fl. 551, no prazo de 15 ( 

quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 232310 Nr: 21345-15.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUNDHER GOMES DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta data, inseri as restrições de transferência e 

circulação em 3 (três) veículos pertencentes ao executado, todavia, todos 

já possuem restrições, conforme os extratos de fls. 58/62. Sendo assim, 

intimo o exequente para se manifestar, especialmente se possui interesse 

na manutenção das restrições, no prazo de 5 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 202864 Nr: 16985-71.2015.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX GONÇALVES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em consulta ao sistema RENAJUD, verifiquei a existência de 

1 (um) veículo apenas, todavia, consta nele a restrição de alienação 

fiduciária, mas ainda assim inseri as restrições de circulação e 

transferência, consoante os extratos a seguir. Sendo assim, nos termos 

do Provimento n.º 56/7/CGJ, intimo o exequente para requerer o que de 

direito, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 150016 Nr: 10027-74.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVANDRO SANTOS DA SILVA, NEWTON ACUNHA 

ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIO ADANIR GIONGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO SANTOS DA SILVA - 

OAB:5726-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO ROSALINO BREDA - 

OAB:14687

 Certifico que, nesta data, consultando o sistema RENAJUD, foram 

encontrados dois veículos em nome do executado, todavia, já possuem 

restrições, conforme os extratos a seguir. Sendo assim, nos termos do 

Provimento n.º 56/7/CGJ, intimo os exequentes para se manifestarem nos 

autos, especialmente se possuem interesse na iserção das restrições, no 

prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 159227 Nr: 8001-69.2013.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, OUTROS 

PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DÉBORATH CRISTINA VICENTIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO TARCISIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:OAB/MT-4.677, FRANCISRAY ARTHUR 

SANTOS ALVES - OAB:OAB/MT 18.798, GABRIELA BENINE SALICIO - 

OAB:18244, LUIZ AUGUSTO MALHEIROS ABREU CAVALCANTI - 

OAB:18806-MT, MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - OAB:OAB/MT 9.247, 

PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - OAB:7042/MT, Rodolfo Ruiz Peixoto - 

OAB:15869/mt, Tiago Maciel Borges - OAB:12997-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em consulta ao sistema RENAJUD, inseri as restrições de 

transferência e circulação em um único veículo da executada, todavia, 

consta nele a restrição de alienação fiduciária, consoante extrato a seguir. 

Sendo assim, nos termos do Provimento n.º 56/7/CGJ, intimo o exequente 

para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 105073 Nr: 3843-44.2008.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. D. MENDES & CIA LTDA ME, JOSÉ DIMAS 

MENDES, JOSE PIRES DA TRINDADE NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBINO RAMOS - OAB:3559/MT, 

LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, efetuei busca junto ao sistema RENAJUD, na data de hoje, e 

inseri as restrições de circulação e transferência sob os veículos 

encontrados, conforme os extratos de fls. 194/196. Sendo assim, intimo a 

exequente para informar onde estão localizados os veículos, a fim de 

serem penhorados, no prazo de 5 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 189814 Nr: 6585-95.2015.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELINTON FERNANDO KINTSCHNER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em consulta ao sistema RENAJUD, verifiquei a existência de 

1 (um) veículo apenas, sob o qual inseri as restrições de circulação e 

transferência, todavia, possui a restrição de alienação fiduciária, 

consoante os extratos de fls. 112/114. Sendo assim, nos termos do 

Provimento n.º 56/7/CGJ, intimo o exequente para se manifestar, no prazo 

de 5 (cinco)dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 195780 Nr: 11389-09.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMAGGI EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CESAR AUGUSTO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CASSIA CAROLINA VOLLET 

CUNHA - OAB:9233/B, JOSÉ ANTÔNIO TADEU GUILHEN - OAB:3.103-A, 

MARCELO TADEU FRAGA - OAB:7.967

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CEYLLA CHRYSTHYAN 

CUSTÓDIO DE GODOI MELLO - OAB:OAB/MT 10050, MARCO ANTONIO 

DE MELLO - OAB:13188-B/MT

 Certifico que, ante o retorno dos autos do Tribunal de Justiça, nos termos 

do Provimento n.º 56/07-CGJ, intimo as partes sejam para manisfestarem, 

no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 147840 Nr: 7674-61.2012.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIVINA LOPES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES 

S.A - CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE FABIO PANTOLFI 

FERRARINI - OAB:14.864, RODRIGO CALETTI DEON - OAB:8447-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CARLOS GUIDONI 

FILHO - OAB:OAB/SP 146.977, MARIANA ARAVECHIA PALMITESTA - 

OAB:OAB/SP 299.951

 Certifico que, ante o retorno dos autos do Tribunal de Justiça, nos termos 

do Provimento n.º 56/07-CGJ, intimoas partes para manisfestarem, no 

prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 150595 Nr: 10681-61.2012.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COFEMA COMÉRCIO DE INSUMOS AGRICOLAS 

LTDA, ISRAEL VENDRAME, MARIA LUZIA DA SILVA VENDRAME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:MT 22165/A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON MELLO ROBERTO 

- OAB:8095/MT, Kelly Anayana Bortoluzzi - OAB:10062/MT

 Certifico que, ante o retorno dos autos do Tribunal de Justiça, nos termos 

do Provimento n.º 56/07-CGJ, intimoas partes para manisfestarem, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 282238 Nr: 10824-40.2018.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO CALETTI DEON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, haja vista a expedição do mandado de citação, intimo a 

parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamentoda 

diligência ao oficial de justiça, no Centro desta cidade, ser depositada em 

guia própria a ser expedida no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso 

(www.tjmt.jus.br), no campo "emissão de guias on line", "emissão de guia 

de diligência", juntando o comprovante nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 174240 Nr: 16097-39.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DO CARMO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARRASCO & SILVA LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA 

- OAB:14034/MT, THIESSA ESTEVES LEITE - OAB:18.386/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, ante o retorno dos autos do Tribunal de Justiça, nos termos 

do Provimento n.º 56/07-CGJ, intimo a parte autora para manisfestar, no 

prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 204100 Nr: 18061-33.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOUGLAS ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMERSON RODRIGO CAVALCANTE
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Botelho Lucidos - 

OAB:11667/MT

 Certifico que, ante o retorno dos autos do Tribunal de Justiça, nos termos 

do Provimento n.º 56/07-CGJ, intimo as partes para manisfestarem, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 282192 Nr: 10784-58.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO CALETTI DEON, RUBIA ARGENTA 

DEON, GLOBAL AMBIENT INCORPORADORA E AGROPECUÁRIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA HASSE - 

OAB:8689/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, haja vista a expedição do mandado de citação, intimo a 

parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento de 

duas diligências ao oficial de justiça, no Centro desta cidade, ser 

depositada em guia própria a ser expedida no site do Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), no campo "emissão de guias on line", 

"emissão de guia de diligência", juntando o comprovante nos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 174491 Nr: 16383-17.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILDNER LUPPI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS FERNANDO SCHIAVO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISMAR SANCHES LOPES - 

OAB:1708-B/MT, LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT, MARIANA 

FRANCISCA DE SOUZA SANCHES - OAB:10938/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TASSIA DE AZEVEDO BORGES 

TORRES - OAB:12296-MT, WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA - 

OAB:10.907/MT

 Certifico que, ante o retorno dos autos do Tribunal de Justiça, nos termos 

do Provimento n.º 56/07-CGJ, intimoas partes para manisfestarem, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 279150 Nr: 8356-06.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO TRETTEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORACI TRETTEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAGNA KATIA SILVA SANCHES 

- OAB:10.638/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, haja vista o pagamento da diligência para a citação da parte 

requerida em fl. 75, intimo a parte autora para trazer aos autos, com 

urgência, a respectiva guia, sem a qual não será possível a distribuição do 

mandado ao oficial de justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 276426 Nr: 6049-79.2018.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JW

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ML

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOARES MARTINAZZO - 

OAB:9925-B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, haja vista a expedição do mandado de intimação e citação 

em fl. 33, nos termos da legislação em vigor e do Provimento n.º 7/17/CGJ, 

impulsiono os presentes autos e intimo a parte autora para, no prazo de 5 

(cinco) dias, efetuar o pagamento de uma diligência ao oficial de justiça, no 

bairro centro, a ser depositada em guia própria a ser expedida no site do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), no campo "emissão 

de guias on line", "emissão de guia de diligência", juntando o comprovante 

nos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 281918 Nr: 10562-90.2018.811.0055

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JNR AGROPECUARIA LTDA, PAULO MOCELLIN, 

MARCIA CRISTINA MOCELLIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SISTEMA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX BRESCOVIT MACIEL - 

OAB:13827, PATRICIA TIEPPO ROSSI - OAB:13.828-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO MENDES DE OLIVEIRA 

CASTRO - OAB:OAB/RJ 346.829

 Certifico que, nos termos do artigo 677, § 3.º, do CPC, procedo à citação 

do embargado Banco Sistema S/A, nos termos da decisão inicial de fls. 

1077/1083, para contestar a presente ação, cujo prazo de 15 dias 

iniciar-se-á a partir da data da audiência designada para a data de 

24/7/2018, caso não haja composição ou não comparecendo qualquer das 

partes em audiência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 241704 Nr: 9890-19.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SL CONSTRUTORA LTDA EPP, SERGIO 

HENRIQUE LOURENÇO, LANA CARDOSO RIBEIRO LOURENÇO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:MT20495/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, haja vista o teor da certidão retro, nos termos da legislação 

em vigor e do Provimento n.º 56/07/CGJ, item 7.4.1, impulsiono os 

presentes autos e intimo a parte autora para se manifestar, no prazo de 5 

(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 282819 Nr: 11330-16.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.GOIANIA-GO, BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA 

DE SEGUROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGETOP - AGENCIA GOIANA DE 

TRANSPORTES E OBRAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CARLOS VAN CLEEF DE 

ALMEIDA SANTOS - OAB:39277

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRA VANESSA DE 

SOUZA ADORNI - OAB:OAB/GO 19425

 Certifico que, consoante demonstra a certidão de fl. 32, a REQUERENTE 

não comprovou o pagamento dos emolumentos da distribuição e 

contadoria no valor de R$ 45,41 (quarenta e cinco reais e quarenta e um 

centavos), a serem depositados na conta 104126-6, agência 1321-8, do 

BB, em nome de Josué Matheus de Mattos, CPF: 238.698.799-04, juntando 

o comprovante nos autos.

 Sendo assim, nos termos do Provimento n.º 56/07/CGC, intimo o 

requerente para regularizar referida pendência, no prazo de 5 (cinco) 

dias, considerando que, não havendo manifestação no prazo de 30 (trinta) 

dias, a missiva será devolvida, conforme prevê o art. 991 da CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 246438 Nr: 13908-83.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: GIULIANO VIEZZER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANESSA CORREIA FRANCHINI 

VIEIRA - OAB:10.907/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, JULGO IMPROCEDENTE o pedido contido na exordial.Por 

consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução do mérito, 

nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,CONDENO a 

parte requerente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, 

fixando estes em 20% do valor da causa, nos termos do art. 85, §3º, do 

CPC, porém, SUSPENDO tal condenação, na forma do artigo 98, §3º, do 

CPC, uma vez que a parte autora é beneficiária da justiça 

gratuita.Publique-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, proceda-se 

com as baixas e anotações necessárias, arquivando-se o feito.Às 

providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 275359 Nr: 5275-49.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.DIAMANTINO-MT, BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KLEBER GENOUD ME, KLEBER GENOUD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, consoante demonstra a certidão de fl. 7, a exequente não 

comprovou o pagamento dos emolumentos da distribuição e contadoria no 

valor de R$ 41,40 (quarenta e um reais e quarenta centavos), a serem 

depositados na conta 104126-6, agência 1321-8, do BB, em nome de 

Josué Matheus de Mattos, CPF: 238.698.799-04. Sendo assim, nos termos 

do Provimento n.º 56/07/CGC, intimo-o novamente para regularizar referida 

pendência, no prazo de 5 (cinco) dias, considerando que, não havendo 

manifestação no prazo de 30 (trinta) dias, a missiva será devolvida, 

conforme prevê o art. 991 da CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 252520 Nr: 18882-66.2017.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.CUIABÁ-MT, BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS MORAIS DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo a parte requerente para manifestar-se sobre a 

certidão negativa do oficial de justiça de fl. 31, no prazo de 05 (cinco) 

dias, considerando que, não havendo manifestação no prazo de 30 (trinta) 

dias, a missiva será devolvida, conforme prevê o art. 991 da CNGC. 

Certifico ainda que, para no prazo de 05 (cinco) dias, a parte requerente 

efetue o pagamento do importe de R$ 73,48 (setenta e três reais e 

quarenta e oito centavos), referente à complementação de diligência 

solicitada pelo oficial de justiça JOSÉ DA CRUZ COSTA, mediante guia a 

ser emitida junto ao site do Tribunal de Justiça, cujo link segue adiante: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/depositoComplementacao

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 112070 Nr: 2276-41.2009.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANA DE GODOY, CARLA PATRICIA LEAL VAN 

GROL, Erica Vanessa Brum Lobo da Gama, CILENE RAVAGNANI 

GASPAROTTO, DANIEL BRUNO ALVES ASCARI, FELIPE ADRIANO COURA 

COUTINHO, GRACIANE DA CRUZ, FERNANDA FERNANDES DE OLIVEIRA, 

JOAO PAULO DE ANDRADE, GLADSTON ROOGER MARINHO PILONETO, 

JULIANE RODRIGUES DE ASSIS, LUÃ MONIQUE BALERO PEROBA DE 

MORAIS RAMALHO, MONICA ZIMMER RAMBO, NADIA REGINA LENA 

AOKI, NEIVA IAGLA BELAI, NORBERTO DE PAULA KOVALESKI JUNIOR, 

PRISCILA ZUCONELLI, RAQUIELE MACHADO DE SOUZA, SIRLEI FATIMA 

TORMEM, KATIA PRICILA KARASIAKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IUNI EDUCACIONAL - UNIC TANGARÁ DA 

SERRA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE SATTLER GHISI - 

OAB:10902/MT, VILSON SOARES FERRO - OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUY FERREIRA JUNIOR - 

OAB:MT11.278-b

 Certifico que, haja vista a petição retro, intimo o requerido para dar 

seguimento aos autos, no prazo de 5 dias, advertindo-o que, caso não 

haja manifestação no prazo de 30 dias, os autos retornarão ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 283083 Nr: 11587-41.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.CAMPO NOVO DO PARECIS- MT, FERTILIZANTES 

HERINGER S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EPITÁCIO RIBAS DA ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSEMAR CARMERINO DOS 

SANTOS - OAB:7072/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em razão do pagamento das custas processuais em fl. 6v.º, 

intimo a requerente para efetuar o pagamento somente dos emolumentos 

da distribuição e contadoria no valor de R$ 45,41 (quarenta e cinco reais e 

quarenta e um centavos), a serem depositados na conta 104126-6, 

agência 1321-8, do BB, em nome de Josué Matheus de Mattos, CPF: 

238.698.799-04, devendo juntar o comprovante nos autos, no prazo de 5 

dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 57111 Nr: 6579-06.2006.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REMI PEGORARO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO DE MELLO - 

OAB:13188-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANO BOABAID 

BERTAZZO - OAB:8794-A/MT, MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:5.835-A/MT

 Certifico que, haja vista a petição retro, intimo o requerido para dar 

seguimento aos autos, no prazo de 5 dias, advertindo-o que, caso não 

haja manifestação no prazo de 30 dias, os autos retornarão ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 223068 Nr: 12475-78.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO GOMES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:18603-B/MT, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, haja vista as tentativas de penhora em bens do devedor 

restarem negativas, conforme, fls. 76/77, dos autos, intimo a parte 

exequente para manifestar, no prazo de 05 ( cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 228614 Nr: 17278-07.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VITOR KILLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:MT 22165/A, GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - 

OAB:17980/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, haja vista o teor da certidão retro, nos termos da legislação 

em vigor e do Provimento n.º 56/07/CGJ, item 7.4.1, impulsiono os 
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presentes autos e intimo o exequente para se manifestar, no prazo de 5 

(cinco) dias.

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 168390 Nr: 8919-39.2014.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MATO 

GROSSO-CRCMT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURICIO GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ROBERTO BRAZ SILVA 

- OAB:10885, TAISA ESTEVES MATSUBARA SANCHES - OAB:11360

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a parte autora a 

manifestar-se sobre a devolução da carta precatória de fl. retro, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 281309 Nr: 10070-98.2018.811.0055

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário com pedido de tutela antecipada (art. 273 

do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ALMERINDA ANTUNES WEBER, VERA LUCIA WEBER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ESTADO DE MATO GROSSO - 

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA SANCHES 

FERREIRA DE ANDRADE - OAB:OAB/MT- 15.154, JAQUELINE PERES 

LESSI - OAB:15343

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS,

Por meio da petição de fl. retro, a parte Autora requer a reconsideração da 

decisão que indeferiu a medida antecipatória postulada nos autos.

 Contudo, entendo que não há nada a ser revisto, devendo a Autora 

manejar o recurso cabível para eventualmente lograr êxito ao seu intento.

 No mais, prossiga-se no cumprimento da decisão inicial.

 Intimem-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 282839 Nr: 11369-13.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA IZABEL LEAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MIRIAN CARVALHO DE SOUZA PEREIRA 

- OAB:20.004

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 11369-13.2018 (Cód. 282839)VISTOS, ETC.Cuida-se de 

Ação de Aposentadoria por Invalidez Acidentária c/c Pedido de Tutela de 

Urgência e Justiça Gratuita ajuizada por Aparecida Izabel Leal em face do 

INSS - Instituto Nacional do Seguro Social, ambos qualificados nos 

autos.Em seguida, vieram-me os autos conclusos.É o 

Relatório.Decido.Inicialmente, considerando que o INSS tem manifestado a 

impossibilidade de realizar audiência de conciliação e mediação, vejo por 

bem, não designar o alusivo ato.Analisando a questão, tenho que não 

merece acolhimento a pretensão liminar da requerente, porquanto os 

laudos médicos colacionados encontram-se desatualizados, de maneira 

que não se pode entrever a permanência da situação alegada pela parte 

autora, bem como não elucidam que a incapacidade é permanente 

consoante aludido na peça de ingresso.Isto posto, nos moldes e razões 

acima elencados, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA em favor 

da autora.Outrossim, ante a necessidade de realização de perícia médica 

na parte autora, entendo por bem, desde já, determinar a realização de 

prova pericial e, para tanto, nomeio o Dr. Nelson Luiz da Cruz Júnior, 

clínico geral, para realização do ato, independentemente de termo de 

compromisso, que deverá responder os quesitos formulados pelas partes, 

em 20 diasdevendo o Sr. Gestor providenciar o necessário para 

designação de data para tanto, com antecedência mínima de 30 dias, 

certificando-se.Caso o médico aceite a designação, arbitro os honorários 

periciais em R$ 200,00 .Juntado o laudo supra, manifestem-se as partes 

no prazo de 10 (dez) dias, e, na sequência, imediatamente 

conclusos.Finalmente, defiro os benefícios da Gratuidade da Justiça, 

ressaltando que a isenção ora deferida abrange, além das custas, taxas, 

selos e despesas processuais, os honorários de advogado e peritos que 

a t e n d e r e m  o  b e n e f i c i á r i o . E x p e ç a - s e  o  n e c e s s á r i o . À s 

providências.Tangará da Serra/MT, 29 de junho de 2018.Anderson Gomes 

JunqueiraJuiz de Direito(em substituição legal)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 171628 Nr: 13175-25.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARLEI GUSTMANN ZANINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSON SCHMATZ - 

OAB:15655-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 13175-25.2014.811.0055 (Cód. 171628)

VISTOS, ETC.

Ciência à parte autora acerca do retorno dos autos da Superior Instância, 

devendo se manifestar em prosseguimento.

Nada sendo vindicado em 15 (quinze) dias, ao arquivo, mediante a adoção 

das formalidades de praxe.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 29 de junho de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juíz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 111154 Nr: 1375-73.2009.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAMILA GOMES BRAGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL VASQUES SAMPIERI 

BURNEIKO - OAB:6797/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos a fim de cientificar as partes de que foi 

expedido o Precatório de fls.258, em cumprimento a decisão outrora 

lançada, e encaminhadas ao TJMT, para as providências cabíveis. 

Outrossim intimo as partes para que requeiram o que de direito, no prazo 

legal, conforme determina o artigo 11 da Resolução CJF 405/2016. Nada 

mais.

Rosilaine Alves da Silva

Analista Judiciária

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1001421-30.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

G M N EMPREENDIMENTOS LTDA - ME (IMPETRANTE)

CENTRO OESTE SERVICOS E LOCACAO LTDA - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEISON BATISTA DE ALMEIDA OAB - RO5269 (ADVOGADO)

JOACIR MAURO DA SILVA JUNIOR OAB - MT0014325A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Pregoeira da Prefeitura de Tangará da Serra-MT DALILA CRISTIAN F. DA 
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PAZ (IMPETRADO)

PREFEITO MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA - MT (IMPETRADO)

Pregoeira da Prefeitura de Tangará da Serra-MT LINDOMAR DA SILVA 

POHÚ (IMPETRADO)

 

Vistos, Em que pese meu respeito aos argumentos apresentados pelo 

impetrante, reputo que a aferição quanto ao obstáculo intransponiível 

permite ampla dilação probatória o que inviabiliza o processamento do 

pedido pela via eleita. Assim, mantenho o indeferimento da inicial e nos 

termos do artigo 331 §1 do CPC determino a citação da autoridade coatora 

e intimação do Òrgão de representação da Municipalidade de Tangará da 

Serra para responderem ao recurso. Cumpra-se. Tangará da Serra, 3 de 

julho de 2018 Marcos Terencio Agostinho Pires Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1001421-30.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

G M N EMPREENDIMENTOS LTDA - ME (IMPETRANTE)

CENTRO OESTE SERVICOS E LOCACAO LTDA - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEISON BATISTA DE ALMEIDA OAB - RO5269 (ADVOGADO)

JOACIR MAURO DA SILVA JUNIOR OAB - MT0014325A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Pregoeira da Prefeitura de Tangará da Serra-MT DALILA CRISTIAN F. DA 

PAZ (IMPETRADO)

PREFEITO MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA - MT (IMPETRADO)

Pregoeira da Prefeitura de Tangará da Serra-MT LINDOMAR DA SILVA 

POHÚ (IMPETRADO)

 

Vistos, Em que pese meu respeito aos argumentos apresentados pelo 

impetrante, reputo que a aferição quanto ao obstáculo intransponiível 

permite ampla dilação probatória o que inviabiliza o processamento do 

pedido pela via eleita. Assim, mantenho o indeferimento da inicial e nos 

termos do artigo 331 §1 do CPC determino a citação da autoridade coatora 

e intimação do Òrgão de representação da Municipalidade de Tangará da 

Serra para responderem ao recurso. Cumpra-se. Tangará da Serra, 3 de 

julho de 2018 Marcos Terencio Agostinho Pires Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000064-49.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ALVES VILANOVA (IMPETRANTE)

ANTONIO ARRUDA PEREIRA (IMPETRANTE)

ANTONIO PAULO PEREIRA DE AZEVEDO (IMPETRANTE)

LEIVALDI FERREIRA SOARES (IMPETRANTE)

VICENTE DE PAULO SILVA (IMPETRANTE)

CELIO NUNES DE OLIVEIRA (IMPETRANTE)

DELVINO MARTINS DE SOUZA (IMPETRANTE)

ELIEZER MOREIRA DOS SANTOS (IMPETRANTE)

ERONILDO ASSUNCAO (IMPETRANTE)

GILMAR ALVES DE OLIVEIRA (IMPETRANTE)

ISRAEL RIBEIRO DA SILVA (IMPETRANTE)

AGNALDO EUGENIO GALDINO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO ANDRE MARINHO GRAMARIN OAB - MT0014551A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Secretária Municipal de Administração de Tangará da Serra (IMPETRADO)

PREFEITO MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO)

 

Vistos, Oficie-se a Municipalidade para que esclareça os componentes da 

remuneração do impetrante ora exequente indicando qual vantagem fora 

reduzida ou excluída quando do cumprimento da sentença que justifiquem 

a manutenção da remuneração do mesmo após a implantação da 

vantagem já reconhecida, consignando-se o prazo de 15 dias.. 

Oportunize-se a manifestação do Patrono do Exequente, Procurador do 

Município e do Ministério Publico sobre os documentos apresentados e 

então conclusos para análise quanto ao cumprimento aventado. 

Intimem-se Cumpra-se. Tangará da Serra, 3 de julho de 2018 Marcos 

Terencio Agostinho Pires Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1001421-30.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

G M N EMPREENDIMENTOS LTDA - ME (IMPETRANTE)

CENTRO OESTE SERVICOS E LOCACAO LTDA - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEISON BATISTA DE ALMEIDA OAB - RO5269 (ADVOGADO)

JOACIR MAURO DA SILVA JUNIOR OAB - MT0014325A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Pregoeira da Prefeitura de Tangará da Serra-MT DALILA CRISTIAN F. DA 

PAZ (IMPETRADO)

PREFEITO MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA - MT (IMPETRADO)

Pregoeira da Prefeitura de Tangará da Serra-MT LINDOMAR DA SILVA 

POHÚ (IMPETRADO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE UMA 

(01) DILIGÊNCIA A SER RECOLHIDA MEDIANTE GUIA PRÓPRIA NO SITE DO 

TJMT, JUNTANDO O COMPROVANTE NOS AUTOS PARA EXPEDIÇÃO E 

CUMPRIMENTO DO MANDADO DE INTIMAÇÃO DA AUTORIDADE 

COATORA. NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1001538-55.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ALVES DE SOUZA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOURENY DE ARRUDA RIBEIRO OAB - MT0014108A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Fabio Martins Junqueira (IMPETRADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO PORTO FRANCO PIOLA OAB - MT0013978S-A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Vistos, Renove-se o oficio já expedido quando da prolação da sentença, 

bem como oportunize-se manifestação da autoridade coatora, no prazo 

legal, sobre o descumprimento do julgado, informando inclusive qual o 

obstáculo para a concessão da aposentadoria da impetrante.. Após 

conclusos.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1001022-35.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOCEMARA DE PAULA DA SILVA 02989241965 (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILSON TEIXEIRA CAMPOS OAB - MT0007591A (ADVOGADO)

THALLYTTA DE OLIVEIRA SEIFERT OAB - MT0018293A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Secretária de Fazenda do Município de Tangará da Serra/MT (IMPETRADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WESLEY LEANDRO DAMASCENO OAB - MT0014150A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Autos cod. 1001022-35.2017.8.11.0055 1001022-35.2017.8.11.0055 

1001022-35.2017.8.11.0055 Vistos, Jocemara de Paula da Silva, com 

qualificação nos autos, interpõe o presente MANDADO DE SEGURANÇA 

em face da autoridade indigitada como coatora Valnicéia Piccoli Barbosa, 

Secretária de Fazenda do Município de Tangará da Serra, alegando em 

síntese que está na iminência de ser submetida a ato abusivo, consistente 

na ordem de desocupação lavrada no Ofício n.º 82/2017-SEFAZ/GAB, em 

razão de omissão da autoridade indigitada. Sustente a autora ser 

ambulante de alimentação junto a Rua José Corsino desde 2012, com 

alvará de funcionamento para o exercício de 2017. Alega foi notificada 

para desocupação de seu local de prestação de serviço, por intermédio 

do Ofício n.º 82/2017-SEFAZ/GAB, sob o argumento de descumprimento 

da Lei Municipal n.º 2.558/06. Irresignada, a impetrante protocolou a 

impugnação n.º 20163/2017, com pedido de efeito suspensivo, 

argumentando que mencionado legislação municipal não restringe a 

concessão de alvará de funcionamento nas vias transversais à Avenida 

Brasil. No entanto, assevera a impetrante que se decorreram 59 

(cinquenta e nove) dias deste o protocolo da impugnação n.º 20163/2017 

sem a apreciação da impugnação ou atribuição de efeito suspensivo. 

Recebida a inicial, a liminar foi deferida. A autoridade coatora e o órgão de 

representação processual da Municipalidade permaneceram silentes 

apesar de citados respectivamente para prestar informações e integrar a 

lide (cf. certidão id 10730650) Foi colhido parecer do Ministério Público 
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(doc. Id. 111096843) favorável ao reconhecimento da abusividade no que 

tange a inércia para apreciação do pedido administrativo. Foi convertido o 

feito em diligência para que o impetrante demonstrasse a renovação de 

seu alvará de funcionamento, que foi comprovado (id.11554689), tendo o 

Ministério Público ratificado seu parecer (id. 12005088) É o 

relatório.Fundamento.Decido. Trata-se de Mandado de Segurança 

impetrado por Jocemara de Paula da Silva contra omissão imputada a 

Valnicéia Piccoli Barbosa, que deixou de apreciar impugnação n.º 

20163/2017, em prazo razoável, apesar da pendência de cumprimento de 

ordem de desocupação, obstando a atividade econômica da impetrante 

para a qual possuía autorização administrativa. O mandado de segurança 

é remédio constitucional para proteger direito líquido e certo sempre que, 

ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver 

justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, conforme dispõe o inciso 

LXIX do art. 5º da Constituição Federal e art. 1º da Lei 12.016/2009. A 

Carta de 1988 alçou o mandamus à condição de garantia constitucional, 

preservando essa dupla exigência legal. Por sua vez, direito líquido e 

certo, segundo Hely Lopes Meirelles, “é o que se apresenta manifesto na 

sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no 

momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser 

amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal 

e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao 

impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não 

estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda 

indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser 

defendido por outros meios judiciais.” (In “Mandado de Segurança, Ação 

Popular, Ação Civil Pública, Mandado de Injunção, ‘Habeas Data’”, 20.ª ed., 

Malheiros, p. 34/35). No presente caso, a impetrante questiona a inércia da 

autoridade coatora que deixa de apreciar recurso que visa obstar a 

prática de ato que obstará sua atividade econômica exercida ao longo dos 

anos com expressa autorização da própria Municipalidade. Analisando os 

documentos apresentados, patente a abusividade da omissão da 

autoridade coatora. Com efeito, a questão apresentada na impugnação se 

mostra singela e independe de dilação probatória visto que apesar da 

autoridade coatora ter se fundamentado na Lei Municipal n.º 2.558/2006 

para a desocupação da impetrante, mencionado dispositivo não faz 

menção que as licenças para o comércio ambulante não serão concedidas 

às ruas próximas ou não da Avenida Brasil, sendo clara ao atribuir tal 

restrição apenas às Ruas Júlio Martinez Benevides e Antônio Hortolani, se 

limitando a impugnação da impetrante a análise quanto a possibilidade ou 

não de utilização de interpretação extensiva de limitação administrativa. 

Assim não se mostra razoável que a autoridade deixe de apreciar tal 

impugnação antes de efetivada a desocupação dispositivo legal da 

administração pública, na medida em que a impugnação foi protocolada 59 

dias antes do ajuizamento da presente. Assim, patente o que desrespeito 

o disposto no artigo 59, §1º, da Lei n.º 9.784/1999, vejamos: Art. 59. Salvo 

disposição legal específica, é de dez dias o prazo para interposição de 

recurso administrativo, contado a partir da ciência ou divulgação oficial da 

decisão recorrida. § 1o Quando a lei não fixar prazo diferente, o recurso 

administrativo deverá ser decidido no prazo máximo de trinta dias, a partir 

do recebimento dos autos pelo órgão competente. (grifo nosso) Desse 

modo, a impetrante encontra-se à mercê da administração pública, 

aguardando-se a qualquer momento a execução de desocupação de seu 

local de trabalho, razão pela qual patente o direito liquido e certo da 

impetrante de ter sua impugnação analisada. Nesse Sentido 

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. DEMORA NA 

CONCLUSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. ART. 37, CF. LEI 

11.457/2007. REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDO. 1. Consoante 

preceitua o art. 37, caput, da Constituição Federal, o administrado não 

pode ser prejudicado pela demora excessiva na apreciação de pedidos a 

cargo da Administração Pública. 2. A demora exclusiva da Administração 

em apreciar o pedido de desembargo das atividades da impetrante não 

pode impedir o livre exercício da atividade econômica, acarretando 

prejuízos ao estabelecimento, especialmente quando já expedida a licença 

ambiental autorizando o funcionamento do Hotel Pousada Cacimba de 

Pedra. 3. Consoante se pronunciou esta Corte Regional, em face do 

princípio da eficiência não deve ser admitido que a Administração Pública 

postergue, indefinidamente, a apreciação e conclusão dos processos 

administrativos, devendo ser observado o princípio constitucional da 

duração razoável do processo, insculpido no artigo 5º, inciso LXXVIII, da 

Constituição Federal. 4. Reexame necessário desprovido.(TRF-3 - REOMS: 

00109579720114036000 MS, Relator: DESEMBARGADORA FEDERAL 

DIVA MALERBI, Data de Julgamento: 06/07/2017, SEXTA TURMA, Data de 

Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:18/07/2017) ISTO POSTO, e por tudo 

mais que dos autos consta, julgo parcialmente procedente o presente writ, 

e CONCEDO a segurança impetrada por Jocemara de Paula da Silva a, e, 

via de conseqüência, determino que a autoridade coatora proceda a 

análise da impugnação administrativa pendente, no prazo de 30 dias. 

Tornando definitiva a liminar para que permaneça suspenso o cumprimento 

ordem de desocupação lavrada no Ofício n.º 82/2017-SEFAZ/GAB até da 

apreciação a impugnação n.º 20163/2017 Oficie-se imediatamente a 

autoridade impetrada e a Municipalidade de Tangará da Serra-MT, nos 

termos do artigo 13 da Lei 12.016/2009. “Art. 13. Concedido o mandado, o 

juiz transmitirá em ofício, por intermédio do oficial do juízo, ou pelo correio, 

mediante correspondência com aviso de recebimento, o inteiro teor da 

sentença à autoridade coatora e à pessoa jurídica interessada”. Após o 

decurso do prazo recursal, remetam-se os autos à Superior Instância, em 

vista do reexame necessário da sentença. Isento de custas na forma da 

Lei. Honorários advocatícios incabíveis na espécie (Súmula 512 do STF). 

P.R.I.C. Tangará da Serra, 3 de julho de 2018 Marcos Terencio Agostinho 

Pires Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000624-88.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

KLEBER GONCALVES MADUREIRA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINDOLFO ALVES DA COSTA OAB - MT0004366A (ADVOGADO)

CLAUDILENE JULIAO DE SOUZA OAB - MT4306/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA (IMPETRADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WESLEY LEANDRO DAMASCENO OAB - MT0014150A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Vistos . Trata-se de ação mandado de segurança, impetrado por Kleber 

Gonçalves Madureira em desfavor do Prefeito Municipal de Tangará da 

Serra-MT, todos qualificados no encarte processual ora em epígrafe. 

Realizados alguns atos processuais, o impetrante requereu a desistência 

da demanda (id. 12612419). É o breve relatório. D E C I D O. Pois bem, 

considerando-se o pedido de desistência do impetrante, de rigor a 

homologação da mesma, em sintonia com o princípio da disponibilidade da 

ação. Ante o exposto, julgo extinto o processo, sem julgamento do mérito, 

com fulcro no art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Sem custas 

e honorários advocatícios. Não havendo demais requerimentos, certificado 

o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo.·. P. 

R. I. C. Tangará da Serra-MT, 3 de julho de 2018 Marcos Terencio 

Agostinho Pires Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000385-84.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDENICE RODRIGUES MARTINS DE OLIVEIRA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIELLEN DE OLIVEIRA TRETTEL OAB - MT14337/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA (IMPETRADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CRISTINA LUCENA PEREIRA DIAS OAB - MT7194/O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Mandado de Segurança: Vistos, Cuida-se de mandado de segurança 

impetrado por Claudenice Rodrigues Martins de Oliveira em desfavor do 

Prefeito Municipal, Fábio Martins Junqueira, e Município de Tangara da 

Serra/MT, todos qualificados no encarte processual. Sustenta a impetrante 

que o impetrado tem preterido ilegalmente sua nomeação para cargo 

efetivo para o qual foi aprovada em cadastro de reserva em favor da 

celebração de contratações temporárias. Destaca que se encontra 

classificada em 52º lugar e que apesar da necessidade de nomeação 

definitiva de inúmeros professores destaca que a autoridade coatora 

convocou professores com contrato temporário, que passaram pelos 

processos seletivos 04/2014, 06/2015, 03/2016 e 04/2016. Restou 

prejudicada a análise da medida liminar, requisitando-se informações da 

autoridade coatora Devidamente notificado o órgão de representação da 
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pessoa jurídica interessada alegou ausência de direito líquido e certo.. A i. 

representante do Ministério Público manifestou-se pela concessão da 

segurança, Foram solicitadas informações complementares quanto ao 

Lotacionograma do Cargo Pretendido pela Impetrante. Em seguida, 

vieram-me os autos conclusos. É o relato necessário. Fundamento e 

decido. O artigo 5º, inciso LXIX, da Constituição da República Federativa 

do Brasil de 1988, corroborado pelo artigo 1º da Lei 12.016/09, enuncia 

que o mandando de segurança é o instrumento apropriado para proteger 

“direito líquido e certo”, sem definir, entretanto, o sentido e alcance desse 

termo, incumbindo-se a doutrina e a jurisprudência tal mister. Nessa 

senda, cito os ensinamentos de Uadi Lammêgo Bulos sobre o tema em 

espeque (in: Curso de Direito Administrativo, 2ª edição, Editora Saraiva. 

São Paulo, 2008, pág 581): “Direito liquido e certo – é aquele que se prova, 

documentalmente, logo na petição inicial. Uma pesquisa na jurisprudência 

do STF mostra que a terminologia está ligada à prova pré-constituída, a 

fatos documentalmente provados na exordial. Não importa se a questão 

jurídica é difícil, complexa ou intrincada. Isso não configura empecilho para 

a concessão da segurança (Súmula 625 do STF: ‘Controvérsia sobre 

matéria de direito não impede concessão de segurança’). O que se exige é 

o fato de apresentar-se claro e induvidoso, pois o direito é certo se o fato 

que lhe corresponder também o for. Mas, se os fatos forem controversos, 

será descabido o writ, pois inexistirá a convicção de sua extrema 

plausibilidade. Portanto, meras conjecturas, suposições infundadas, 

argumentos que dependem de comprovação, não dão suporte ao 

mandado de segurança”. De fato, como ação civil de rito especial, 

marcado pela sumariedade de seu procedimento, a exigência de um direito 

líquido e certo é plenamente justificável, principalmente porque não há 

espaço para a fase de produção probatória nesse rito. Além da exigência 

de um direito líquido e certo, são também pressupostos específicos do 

mandado de segurança o ato de autoridade, a ilegalidade ou abuso de 

poder e a lesão ou ameaça de lesão, devendo referidos pressupostos 

estarem presentes concomitantemente. Sobre os aludidos assuntos, 

elucida mais uma vez a doutrina do constitucionalista Uadi Lammêgo Bulos 

(Ibidem, pagina 581/582): “(...) a autoridade pública (titular do poder 

decisório) ou a pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder 

Público (União, Estado, Distrito Federal, Munícipios, autarquias), podem 

praticar ato comissivo ou omissivo, ensejando a impetração do mando de 

segurança quando: (i) inexistir balizamento legal para sua consecução; (ii) 

contrariar lei expressa, regulamento ou princípios constitucionais 

positivos; (iii) usurpar ou invadir funções; (iv) caçar-se em desvios de 

competência, forma, objeto, motivo e finalidade; e (v) manter-se em 

desconformidade com norma legal ou em conformidade com norma ilegal 

ou inconstitucional.” “Ilegalidade ou abuso de poder – ilegal é o ato que não 

se submete à lei (lato sensu) e aos princípios cardeais do ordenamento. O 

abuso de poder, por sua vez, contém-se na ideia de ilegalidade. Basta que 

a autoridade, no exercício de suas atribuições, transcenda ou distorça os 

limites de sua competência, alegando agir com fundamento nela, para 

configurar a hipótese.” Como é sabido, a Constituição Federal estabelece 

o princípio da ampla acessibilidade aos cargos, funções e empregos 

públicos aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, 

assim como aos estrangeiros, na forma da lei (art. 37, I), mediante 

concurso público de provas ou de provas e títulos. O que a Carta Magna 

visou com os princípios da acessibilidade e do concurso público foi 

ensejar a todos iguais oportunidades de disputar cargos ou empregos na 

Administração Pública, além de impedir o ingresso de pessoa não 

habilitada para o cargo ou emprego, com evidente prejuízo à eficiência do 

serviço público. O concurso instaura-se por meio de um instrumento 

convocatório específico, o edital, onde são fixadas as bases e condições 

para inscrição, provas, critérios de aprovação e exame da habilitação 

específica. E segundo elucida o saudoso Hely Lopes Meirelles: "A 

Administração é livre para estabelecer as bases do concurso e os 

critérios de julgamento, desde que o faça com igualdade para todos os 

candidatos, tendo, ainda, o poder de, a todo tempo, alterar as condições e 

requisitos de admissão dos concorrentes, pra melhor atendimento do 

interesse público."[1][1] Ressalta-se que a simples coexistência de 

contratações temporárias com nomeações de professores para cargo 

efetivo, a priori, não implica preterição de candidato, visto que conforme 

se extrai da relação de contratos temporários apresentada pelo impetrante 

é certo que nada obsta a utilização de tais contratos temporários, não 

para prover cargos efetivos, mas, tão somente, a substituir cargos 

efetivos já providos, mas cujos titulares se encontram afastados. Dos 

documentos acostados aos autos, percebe-se que o numero de 

professores contratados temporariamente excede em muito o número de 

vagas decorrente de situações excepcionais atinentes a férias, licenças 

prêmio, afastamento para tratamento de saúde, exercício de função 

comissionada, direção entre outras. Assim, evidente a suplantação de 

contratações de servidores temporários de acordo com o número de 

vagas de servidores efetivos ociosas, fato a princípio irregular. Anoto que 

a citada contratações se mostram de fato irregulares vez que o Município 

está a despender valores com o pagamento de serviços para o exercício 

de função no qual existem candidatos devidamente classificados em 

concurso público, fato que atenta aos princípios da legalidade e 

moralidade. A contratação precária de terceiros para exercer função 

pública para qual existem candidatos devidamente classificados em 

concurso público de provas e títulos, gera aos classificados o direito à 

contratação. Neste sentir, o posicionamento atual do Superior Tribunal de 

Justiça, com precedentes de sua própria Corte e de nossa corte maior, o 

Supremo Tribunal Federal: ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM 

MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO FORA 

DAS VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS 

NO DECORRER DO PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. CARGOS 

OCUPADOS EM CARÁTER PRECÁRIO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO 

CONFIGURADO NO CASO CONCRETO. PRECEDENTES DO STF E STJ. 

PROVIMENTO DO RECURSO ORDINÁRIO. 1. O Supremo Tribunal Federal, 

em julgamento submetido ao regime de repercussão geral, estabeleceu os 

princípios constitucionais e os limites que regem a nomeação de 

candidatos aprovados em concurso público e a adequação da 

Administração Pública para a composição de seus quadros (RE 

598.099/MS, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 3.10.2011). 2. 

No caso dos autos, a recorrente impetrou mandado de segurança contra 

ato do Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, o 

qual foi denegado por ausência de direito líquido e certo em razão da não 

comprovação de preterição na ordem de classificação de concurso 

público. 3. A orientação jurisprudencial desta Corte Superior reconhece a 

existência de direito líquido e certo à nomeação de candidatos aprovados 

dentro do número de vagas previsto no edital. Por outro lado, eventuais 

vagas criadas/surgidas no decorrer da vigência do concurso público, por 

si só, geram apenas mera expectativa de direito ao candidato aprovado 

em concurso público, pois o preenchimento das referidas vagas está 

submetido à discricionariedade da Administração Pública. 4. Entretanto, tal 

expectativa de direito é transformada em direito subjetivo à nomeação do 

candidato aprovado se, no decorrer do prazo de validade do edital, houver 

a contratação precária de terceiros para o exercício dos cargos vagos, 

salvo situações excepcionais plenamente justificadas pela Administração, 

de acordo com o interesse público. 5. Na hipótese examinada, a 

recorrente foi aprovada para o cargo de Escrivão, fora do número de 

vagas previsto no edital, em regular concurso público realizado pelo 

Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. Além disso, é 

incontroverso o surgimento de novas vagas para o referido cargo, no 

período de vigência do certame, as quais foram ocupadas, em caráter 

precário, por meio de designação de servidores do quadro funcional do 

Poder Judiciário Estadual. 6. Portanto, no caso concreto, é manifesto que a 

designação de servidores públicos de seus quadros, ocupantes de 

cargos diversos, para exercer a mesma função de candidatos aprovados 

em certame dentro do prazo de validade, transforma a mera expectativa 

em direito líquido e certo, em flagrante preterição a ordem de classificação 

dos candidatos aprovados em concurso público. 7. Sobre o tema, os 

seguintes precedentes do STF e STJ: RE 581.113/SC, 1ª Turma, Rel. Min. 

Dias Toffoli, DJe 31.5.2011; EDcl no RMS 34.138/MT, 2ª Turma, Rel. Min. 

Herman Benjamin, DJe de 25.10.2011; RMS 22.908/RS, 6ª Turma, Rel. Min. 

Maria Thereza de Assis Moura, DJe 18.10.2010; RMS 32.105/DF, 2ª Turma, 

Rel. Min. Eliana Calmon, DJe 30.8.2010; RMS 20.565/MG, 5ª Turma, Rel. 

Min. Arnaldo Esteves Lima, DJ 21.5.2007; AgRg no REsp 652789/SC, 5ª 

Turma, Rel. Min. Felix Fischer DJ 1º.8.2006. 8. Recurso ordinário em 

mandado de segurança provido. STJ – RMS 31847/TS – 2ª Turma – Rel. 

Min. Mauro Campbell Marques, julg. 22/11/2011, pub. DJE 30/11/2011. 

Todavia, a par dessa afirmativa, analisando detidamente a pretensão 

inicial, constata-se que mesmo as contratações sendo irregulares, a 

impetrante não possui o alegado direito líquido e certo. Com efeito, do 

contido nas informações, contida nos autos, constata-se também, que a 

autora foi classificada na posição 52 do Concurso Público nº 001/2013, 

conforme Edital Complementar nº 005/2014 (id 8235620), e foram 

chamados até o presente momento a candidata classificada na 42ª 

posição ( Caleci de Almeida da Silva Lima) inexistindo vagas disponíveis 
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junto ao lotacionograma (id 11356928) para preenchimento pela impetrante 

e demais candidatos detentores de classificação superior. Assim, apesar 

de demonstrada a contratação irregular, não se pode ser concedida a 

segurança posto que inexistem cargos vagos aptos a nomeação, não se 

mostrando a via do mandado de segurança a adequada para suprimir o 

procedimento legislativo necessário para a criação dos cargos 

necessários. Neste diapasão, a impetrante não tem direito à convocação e 

contratação, mas sim mera expectativa de direito; em havendo renúncia 

dos colocados que a precedem ou aumento do quadro e no período 

decadencial, poderá e deverá a impetrante ser convocada. Somente após 

a ampliação do número de cargos ou vacância em quantidade adequada e 

a convocação, posse ou renúncia das colocadas que a precedem e, 

perdurando a contratação precária, é que a impetrante terá direito à 

nomeação. Quanto a impossibilidade de nomeação de impetrante frente a 

inexistência de cargo vago, reputo oportuno transcrever o seguinte 

precedente: EMENTA APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA - 

APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO FORA DO NÚMERO DE VAGAS 

PREVISTAS NO EDITAL - CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS - AUSÊNCIA 

DE COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE CARGOS VAGOS, DE 

PROVIMENTO EFETIVO, EM NÚMERO SUFICIENTE PARA ATINGIR A 

CLASSIFICAÇÃO DA APELANTE - RECURSO DESPROVIDO. 1 - A 

aprovação fora do número de vagas destinadas no edital do concurso 

(cadastro de reserva) apenas gera direito à nomeação quando 

comprovadas (a) a existência de cargos vagos e (b) a preterição na 

convocação pelo preenchimento dos cargos de provimento efetivo por 

servidores contratados temporariamente. 2 - A mera terceirização de 

serviços não implica preterição de candidato aprovado em concurso 

público. 3 - À míngua de prova da existência de vagas em cargo público 

de provimento efetivo em número suficiente para atingir a classificação da 

Candidata/Apelante , deve a sentença ser mantida. 4 - Apelação 

conhecida e desprovida. ACÓRDÃO VISTOS, relatados e discutidos estes 

autos, em que são partes as acima indicadas, ACORDA a Primeira Câmara 

Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na 

conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este 

julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto 

do Relator. Vitória (ES), em 16 de dezembro de 2014 PRESIDENTE 

RELATOR(TJ-ES - APL: 00375288520098080024, Relator: WILLIAM 

COUTO GONÇALVES, Data de Julgamento: 16/12/2014, PRIMEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/01/2015) Quanto a 

impossibilidade de criação de cargo sem o devido procedimento legal e a 

inviabilidade de utilização da presente via para tal desiderato: PROCESSO 

CIVIL. FUNÇÃO PÚBLICA TEMPORÁRIA. EFETIVAÇÃO. INTERESSE DE 

AGIR. AUSÊNCIA. CRIAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. LEI. I. O INTERESSE 

DE AGIR DEVE ATENDER AO BINÔMIO NECESSIDADE/UTILIDADE DA 

DEMANDA. CONSIDERANDO QUE A CRIAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS 

DEPENDE DE LEI, INEXISTE INTERESSE DE AGIR DOS PROFESSORES QUE 

DESEMPENHAM FUNÇÃO PÚBLICA TEMPORÁRIA E OBJETIVAM SER 

EFETIVADOS NO SERVIÇO PÚBLICO POR MEIO DE UM PROVIMENTO 

JURISDICIONAL. II. NEGOU-SE PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME.

(TJ-DF - APC: 20070111478354 DF, Relator: JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA, 

Data de Julgamento: 11/06/2008, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: DJU 

18/06/2008 Pág. : 94) Pelo exposto, em virtude da inexistência de cargos 

vagos e a existência de candidatos aprovados à frente da impetrante, 

falta-lhe direito líquido e certo a ser amparado na estreita via do Mandado 

de Segurança, motivo pelo qual denego a segurança. Consigno que deixo 

de determinar a extração de cópias para a instauração de procedimento 

para apuração da irregularidade indicada ante a informação apresentada 

pelo representante do Ministério Público quanto a existência de 

procedimento. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o presente writ e, 

via de consequência, DENEGO A ORDEM de Mandado de Segurança, 

julgando extinto o processo com julgamento do mérito, nos termos do 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Isenta de custas, na 

forma da lei, e honorários incabíveis na espécie, conforme Súmula 512 do 

STF. Sem reexame necessário, tendo em vista a ausência de 

pressuposto, nos termos da Lei n.º 12.016/2009. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se e se cumpra. Transitada em julgado, certifique-se arquive-se os 

autos com as devidas anotações e baixas de estilo. Tangará da Serra/MT, 

19 de junho de 2018 Marcos Terencio Agostinho Pires Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1001098-59.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINIO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA - ME 

(IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADENILSON SEVERINO MARTINS OAB - MT0009807A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANE DENISE POLETTO (IMPETRADO)

EVANDRO LADEIA TRETTEL (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Autos n, 1001098-59.2017.8.11.0055 Vistos, Dominio Assecoria e 

Consultoria Contábil Ltda - ME, devidamente qualificada nos autos, 

ingressou com o presente Mandado de Segurança, contra ato praticado 

por Evandro Ladeia Trettel e Rosane Denise Peletto, agentes de 

fiscalização da Secretaria Municipal de Fazenda, consistente no TIAF – 

TERMO DE INICIO DE AÇÂO FISCAL n. 16/2017. Sustenta e impetrante ser 

sociedade de profissão regulamentada para a atividade de serviços de 

contabilidade. Afirma que a categoria integrante do impetrante foi 

enquadrada pelo fisco municipal na situação especial “ESTIMATIVA” para 

a apuração de diferenças do ISSQN ano de 2012. Conduto, alega que em 

26 de setembro de 2017 foi surpreendida com o Termo Início de Ação 

Fiscal n.º 16/2017 de lavra dos impetrados, com a seguinte notificação: 

Levando em conta ainda a Ordem de Serviço nº 071/2017, fica o 

contribuinte NOTIFICADO que, a partir da ciência deste Termo, pelo prazo 

de 60 (sessenta) dias, encontra-se sob Ação Fiscal, devendo apresentar 

documentos abaixo solicitados, no prazo de (oito) dias, para a realização 

de apuração de imposto sobre serviços de qualquer natureza – ISSQN no 

período janeiro de 2012 a agosto de 2017, junto a secretaria municipal de 

Fazenda (Departamento de Fiscalização): 1) Relação de Clientes 

“empresas” (ativos, suspensos, baixados e transferidos); 2) Contrato de 

prestação de serviços por período que esteve representado pela empresa 

com os respectivos valores. O não cumprimento do presente termo de 

inicio de ação fiscal configurar-se á infração ao artigo 274, inciso VII da lei 

complementar 022/96. Assevera a impetrante que não houve alteração do 

enquadramento, mas fora informado extraoficialmente que o fisco 

municipal desenquadrará o impetrante de forma retroativa. Por fim, 

ressalta que não se mostra razoável a modificação do enquadramento da 

impetrante de maneira retroativa, uma vez que a revisão do lançamento 

tributário somente é permitido por erro de fato e, não, por erro de direito 

decorrente do conhecimento e aplicação incorreta da norma. Desse modo, 

com fulcro no princípio da segurança jurídica, o impetrante requer a 

suspensão dos efeitos do Termo de Início de Ação Fiscal n.º 16/2017. A 

liminar foi indeferida (id 10168764) Apesar de devidamente citados tanto 

as autoridades indigitadas quanto o órgão de representação processual 

do Município de Tangará da Serra-MT, permaneceram silentes (id. 

11808988); O representante do Ministério Publico destacou a inexistência 

de interesse socialmente relevante apto a justificar a intervenção do 

Ministério Público (id. 1212901). É o relato necessário. Fundamento e 

decido. Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por Dominio 

Assessoria e Consultoria Conat´bil Ltda –ME visando reconhece a 

ilegalidade e nulidade do TIAF – TERMO DE INICIO DE AÇÃO FISCAL Nº 

016/2017 instaurado pelas autoridades indigitadas. Extrai-se do dispositivo 

constitucional que o mandado de segurança é cabível para proteger direito 

líquido e certo não amparado pelo habeas corpus, sempre que ilegalmente 

ou com abuso de poder alguém sofrer violação ou houver justo receio de 

sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e qualquer que 

seja sua função. É o que se extrai do artigo 5.º, inciso LXIX da CF/88 c/c o 

art. 1.º, da Lei n.º 1.533/51. Vê-se que o principal objetivo do mandado de 

segurança é proteger direito líquido e certo. Desta forma, recorro à lição 

do clássico mestre Hely Lopes Meirelles, que demonstra quais são os 

requisitos para a certeza e liquidez do direito. Eis o a lição: “Quando a lei 

alude a direito líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente 

com todos os requisitos para o seu reconhecimento e exercício no 

momento da impetração. Em última análise, direito líquido e certo 

comprovado de plano. Se depender de comprovação posterior, não é 

líquido nem certo, para fins de segurança.” (In, “Mandado de Segurança, 

Ação Popular, Ação Civil Pública, Mandado de Injunção, ‘Habeas Data’, 20.ª 

ed. at. por Arnoldo Wald, Malheiros Editores, pág. 35). (destaquei). No 

presente caso, não há direito líquido e certo a ser protegido visto que se 

mostra licito o procedimento adotado pelas autoridades indigitadas, visto 

que a Lei Complementar n.º 22/1996 que institui o Código Tributário 

Municipal prevê em seu artigo 225 que a Fazenda Pública Municipal poderá 

exigir, a qualquer tempo, a exibição de livros e comprovantes de atos e 
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operações, que posam constituir fato gerador de obrigação de tributária, 

com a finalidade de obter elementos que lhe permitam verificar a exatidão 

das declarações apresentadas pelos contribuintes. Assim, sendo certo 

que o ato indigitado se limitou a exigir a apresentação de documentos para 

apuração do ISSQN no período de janeiro de 2012 a agosto de 2017, 

patente sua legalidade. Destaque-se que a suposição de que a autoridade 

coatora de posse dos documentos a que lhe deve ser dado acesso 

tomará decisão reputada como equivocada pelo impetrante não é apta a 

fundamentar a aventada nulidade do procedimento administrativo 

impugnado, que aliás pode ser concluído com a aferição da regularidade 

do enquadramento da impetrante. Portanto, inexistindo irregularidades 

aptas a justificar a anulação do TIAF – TERMO DE INICIO DE AÇÃO FISCAL 

Nº 016/2017, que se limita a simples apuração da regularidade fiscal do 

contribuinte, não implicando em si mesmo qualquer juízo de valor quanto a 

regularidade ou não do enquadramento tributário do impetrante, de rigor a 

denegação da segurança. DIANTE DO EXPOSTO, em consonância com a 

manifestação apresentada pela Procuradoria do Estado, JULGO 

IMPROCEDENTE o presente writ e, via de conseqüência, DENEGO A 

ORDEM de Mandado de Segurança impetrado por Dominio Assessoria e 

Consultoria Contábil LTda- ME, julgando extinto o processo, com 

julgamento de mérito, nos termos do artigo 269, I do Código de Processo 

Civil. Isento de custas, na forma da Lei. Honorários advocatícios, 

incabíveis na espécie (Súmula 512 do STF). Encaminhe-se cópia da 

sentença para complementação de informações já prestadas no Agravo 

de Instrumento interposto contra a decisão que indeferiu a liminar. 

Certificado o trânsito em julgado, procedam-se as baixas necessárias e 

então arquivem-se os autos.P.R.I.C. Tangará da Serra, 3 de julho de 2018 

Marcos Terencio Agostinho Pires Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 154482 Nr: 3116-12.2013.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VITOR CHIAMULERA E CIA LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TASSIA DE AZEVEDO BORGES 

TORRES - OAB:12296-MT, WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA - 

OAB:10.907/MT

 Vistos.

Recebo os embargos opostos às fls. 195/208 que deverão ser 

processados nos próprios autos, devendo ser observado o procedimento 

ordinário, conforme prevê o artigo 700 e seguintes do Código de Processo 

Civil.

Por conseguinte, intime-se o patrono da parte embargada para apresentar 

defesa no prazo de 15 (quinze) dias.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61491 Nr: 3049-57.2007.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERRA DIESEL E TRANSPORTES LTDA, 

ALIUDA SUKO SUZUKI TANAKA, SUEKO TANAKA, YASUHIRO TANAKA, 

AKEMI TANAKA ORITA, PAULINO MINORU ORITA, CARLOS SUSUMU 

TANAKA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT-19.081-A, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT, FRANCIELLEN DE OLIVEIRA TRETTEL - OAB:14337/MT, 

TAIRO DOMINGOS DARTORA - OAB:OAB/MT 16.917

 [...]Posto isso, JULGO EXTINTO o competente processo de execução, por 

conta da novação proveniente da aprovação e homologação do plano de 

recuperação judicial, nos termos do art. 485, inciso IV, c/c o art. 771, 

parágrafo único, ambos do CPC.Em razão do princípio da causalidade, 

CONDENO a parte executada ao pagamento das custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios, que FIXO em 10% do valor da 

execução, na forma do artigo 85, § 2º, do CPC.Preclusas as vias 

impugnativas, arquive-se procedendo as baixas e anotações de 

estilo.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 233245 Nr: 22113-38.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILBERTO VIER, GILMAR VIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIO ADANIR GIONGO, VALDISNEI JOSÉ 

GIONGO, VIA FERTIL PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA, DARLEY 

GUSTAVO JOSE GIONGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS VIEIRA ALVES - 

OAB:20716-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIANE RAMALHO 

PANNEBECKER - OAB: MT 9189, GUILHERME DE ARRUDA CRUZ - 

OAB:12.642 MT, LUIZ ORIONE NETO - OAB:3606/MT, MARCOS 

ROBERTO DA SILVA VALENTIM - OAB:OAB/MT 17.738

 [...]É o relato necessário.Fundamento e decido.O objeto dos embargos de 

declaração é a manifestação sobre ponto obscuro, contraditório, omisso 

ou erro material existente na decisão judicial em sentido amplo (CPC, artigo 

1022 e incisos).Em que pese as alegações sustentadas pelos 

embargantes no recurso interposto, malgrado, de pronto consigo que o 

mesmo foi apresentado intempestivamente.Compulsando aos autos, 

verifica-se que a decisão atacada foi publicada no Diário da Justiça 

Eletrônico (DJe) n.º 10223 em 23/03/2018 (sexta-feira), sendo assim, 

iniciando-se a fluência do prazo para interposição dos embargos no dia 

26/03/2018 (segunda-feira), em consonância com os ditames do artigo 

244 do Código de Processo Civil.Ressalta-se que consoante Portaria n° 

678/2017/PRES, que estabelece o calendário forense para o exercício de 

2018, suspendeu-se o expediente forense nos dias 28 a 30 de março de 

2018.Nessa esteira, considerando-se as regras acima previstas, reputo 

que o prazo final para a interposição do recurso se deu em 04/04/2018 

(quarta-feira), contudo, os embargantes protocolaram a petição dos 

embargos após o encerramento do prazo, nos termos do artigo 1.023 do 

Código de Processo Civil, ou seja, em 12/04/2018 (quinta-feira).Destarte, 

ante a intempestividade dos embargos de declaração, NÃO CONHEÇO do 

recurso interposto, com supedâneo nos §§1º e 2º do artigo 244 do Código 

de Processo Civil.Por conseguinte, declaro sem efeito a certidão de fl. 

2.391.Oportunize-se contraditório ao requerente quanto à contestação 

apresentada pela requerida Via Fértil Produtos Agropecuários Ltda..Após, 

intimem-se as partes para que especifiquem e justifiquem as provas que 

pretendem produzir, bem como indiquem os pontos controvertidos da 

demanda, no prazo de 15 (quinze) dias.Cumpra-se.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 202013 Nr: 16357-82.2015.811.0055

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROMEU JOSE CIOCHETTA, DULCE CHIAMULERA 

CIOCHETTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRO AMAZÔNIA PRODUTOS 

AGROPECUÁRIOS LTDA, DALGOMAR IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO 

PRODUTOS AGROPECUÁRIA LT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCINE GOMES PAVEZI - 

OAB:17162

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3.162, EURÍPEDES DE OLIVEIRA EMILIANO - OAB:31322

 Vistos,

Intimem-se as partes para que se manifestem sobre o cumprimento do 

acordo já homologado.

Após, conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 12167 Nr: 1994-18.2000.811.0055
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 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATIVOS S/A SECURITIZADORA DE CREDITOS 

FINANCEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GIOVANO SAMPAIO DE MELO ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAROLDO WILSON MARTINEZ DE 

SOUZA JÚNIOR - OAB: 34.856-A GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 [...]No entanto, reputo desarrazoada a fixação de honorários 

sucumbenciais em favor da parte executada, visto que a desistência se 

fundou na inexistência de bens penhoráveis, consoante o entendimento 

do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:AÇÃO DE EXECUÇÃO DE 

SENTENÇA. DESISTÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE 

PENHORA. INOCORRÊNCIA DE RENÚNCIA AO CRÉDITO. No caso concreto, 

condenar a exeqüente ao pagamento de honorários advocatícios seria o 

mesmo que lhe aplicar uma penalidade por buscar a satisfação de seu 

direito ou, por outro lado, dar um prêmio ao devedor insolvente. Mantida a 

condenação às custas processuais, ex vi do art. 19, § 2º, do CPC. APELO 

PROVIDO, EM PARTE. UNÂNIME. (TJRS. Apelação Cível Nº 70010328342, 

Décima Quinta Câmara Cível, Relator: Otávio Augusto de Freitas Barcellos, 

Julgado em 23/03/2005). Desse modo, demonstra-se ser incabível a 

fixação de honorários sucumbenciais, ante a inexistência de bens 

penhoráveis em nome do executado, motivo que fundamentou a 

desistência da ação.Eventuais custas remanescentes pelo exequente, 

visto que desistente da ação, nos termos do artigo 90, caput, do Código de 

Processo Civil.Publique-se, registre-se, intimem-se e se cumpra.Preclusas 

as vias impugnativas, arquivem-se com as cautelas legais.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 283013 Nr: 11536-30.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HERÁCLITO GOMES SIQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLAVIO FERNANDO ZILIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO CEZAR DOS SANTOS 

REIS - OAB:22.096/MT, FRANCISMAR SANCHES LOPES - 

OAB:1708-B/MT, LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

O artigo 321 do Código de Processo Civil dispõe que quando a inicial 

“apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de 

mérito” o juiz determinará que o autor a emende, ou complete, no prazo de 

15 (quinze) dias.

No caso dos autos, verifica-se que a lide gira em torno de título no valor de 

R$ 78.150,00, com a incidência de juros e correção monetária que perfaz 

a quanti atual de R$111.510,63, conforme valor da causa atribuído pelo 

exequente.

Além disso, a atividade empresarial exercida pelo exequente, consoante 

extrato do sistema INFOSEG anexo, fornece indícios de que o exequente 

possuí condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de 

seu sustento e/ou da família.

Mencionado fato é corroborado pelo extrato do sistema Renajud que 

segue anexo, onde se constata a existência de dois veículos em nome do 

requerente e a declaração de fls. 16/17 em que declara possuir dois 

imóveis.

Outrossim, apesar de alegar ser aposentado, com o recebimento do valor 

de R$954,00 mensais, não colacionou aos autos nenhum documento 

comprovatório.

Desse modo, intime-se o exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

comprove que não possui condições e arcar com as custas, as despesas 

processuais e honorários advocatícios, na forma da lei, em razão do 

pedido de gratuidade da justiça postulado na presente ação (CPC, artigo 

99, §2º).

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 246286 Nr: 13824-82.2017.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO PAN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINDOMAR MARINO VARELIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:20853/A-MT, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Cuida-se de Ação de Busca e Apreensão com pedido liminar ajuizada por 

Banco Pan S/A em face de Lindomar Marino Varelio, fundamentada no 

Decreto-Lei nº 911/69, alterado pela Lei 10.931/04, tendo por objeto o bem 

descrito na inicial.

Para a concessão da liminar, por disposição legal, basta à comprovação 

da mora ou do inadimplemento do devedor, tendo a parte requerente 

cumprido este requisito (fls. 24°).

Com efeito, os documentos atrelados à inicial demonstram a relação 

contratual, bem como a inadimplência.

Por outro lado, há receio de que a requerente sofra danos pelo uso 

inadequado do bem e pelo desaparecimento do mesmo, objetivando 

impedir a aplicação de seu pretenso direito.

Ante o exposto, defiro liminarmente a medida pleiteada.

Expeça-se mandado de busca e apreensão, depositando-se o bem em 

mão da parte requerente, na pessoa de seu representante legal ou 

pessoa por esta indicada.

Executada a liminar, cite-se a parte requerida para, em 5 (cinco) dias, 

pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores 

apresentados pelo credor na inicial, acrescidos das despesas 

processuais e honorários advocatícios, estes desde já fixados em 10% 

(dez por cento) do valor da divida (Dec.-lei nº 911/69, artigo 3º, parágrafo 

2º), hipótese na qual o bem lhe será restituído livre de ônus.

 Por fim, se lhe aprouver, poderá o devedor fiduciante apresentar 

resposta no prazo de 15 (quinze) dias da execução liminar (Decreto-lei nº 

911/69, artigo 3º, parágrafo 3º).

Expeça-se o necessário, ficando autorizado o cumprimento do mandado 

com os benefícios do artigo 212 e seus parágrafos, dos artigos 536 § 2º, 

846, § 2º e 782, § 2º todos do Código de Processo Civil.

Proceda-se desde já a restrição judicial do veículo nos termos do artigo 3º, 

§ 9º ou § 10, do Decreto-Lei nº 911/69.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 26116 Nr: 2526-50.2004.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITO WILSON LACAVA, EDUY DE AZEVEDO 

JUNIOR, EDUY GONÇALVES DE AZEVEDO, ANDRÉ LUIZ DE ANDRADE 

POZETTI, CLAWILSON ALMEIDA LACAVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KAZUYIOSHI UEMURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALMINO AFONSO FERNANDES - 

OAB:3498-B, André Luiz de Andrade Pozetti - OAB:49112, DELANO 

DE BORGES POZZETTI - OAB:7 209-MT, EDUARDO MAHON - 

OAB:OAB/MT 6.363, EDUARDO MOREIRA LEITE MAHON - OAB:MT 

6.363, OLAIR DE OLIVEIRA - OAB:OAB 14.547

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: INGRID ZATTAR RIBEIRO - 

OAB:4 413, LUIZ GOMES RIBEIRO - OAB:2220

 [...]Decorrido o prazo estipulado na decisão de fl. 432, e não sendo dado 

o efetivo prosseguimento ao feito pelo exequente, arquive-se o feito, nos 

termos artigo 921, § 2º, do Código de Processo Civil, o qual poderá ser 

desarquivado a qualquer tempo, nos termos do §3º, do referido artigo, 

consignando que o prazo da prescrição intercorrente não mais 

conservar-se-á suspenso (artigo 921, § 4º, do CPC).Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 23469 Nr: 3331-37.2003.811.0055

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO NICOLINI, THEREZA ANCELMO NICOLINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO SIGER KURUMIYA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDO BATISTA DOS 
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SANTOS - OAB:3881/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7504

 [...] A parte que formular quesito cuja resposta implique trabalho 

excessivamente oneroso deverá se responsabilizar pelo pagamento dos 

honorários correspondentes ao quesito, sob a pena de 

indeferimento.Apresentado o laudo, intimem-se as partes para que no 

prazo comum de quinze dias se manifestem sobre o resultado, mesma 

oportunidade em que deverão providenciar a apresentação de seus 

pareceres técnicos.Concomitantemente a juntada, e inexistindo outros 

questionamentos das partes, expeça-se alvará de levantamento em favor 

do perito nomeado, o qual deverá apresentar os dados necessários para 

realização do procedimento, sendo certo que no caso de perícia 

inconclusiva ou deficiente, a remuneração inicialmente arbitrada poderá 

ser reduzida (CPC, artigo 465, §5º).Com as providências, intimem-se as 

partes para que para que especifiquem e justifiquem demais provas que 

pretendem produzir, no prazo de 15 (quinze) dias.Cumprido todos os atos 

ordinatórios, retornem os autos conclusos para eventual julgamento da 

ação ou designação de audiência de instrução.Concedo à parte requerida 

dos autos n.º 9578-53.2011.811.0055 dilação de prazo de 15 (quinze) 

dias para a juntada da complementação de escritura pública, 

consignando-se que Por fim, determino que desentranhe o documento de 

fls. 1174/1176, uma vez que estranho os autos, e junte-o em seu 

respectivo processo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 29596 Nr: 3260-64.2005.811.0055

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO SIGER KURUMIYA, APARECIDO REGINALDO 

RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO WILSON LACAVA, EDUY 

GONÇALVES DE AZEVEDO, EDUY DE AZEVEDO JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7504, RODRIGO CARRIJO FREITAS - OAB:11395/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALMINO AFONSO - OAB:, 

ALMINO AFONSO FERNANDES - OAB:3498-B, andré luiz de andrade - 

OAB:, André Luiz de Andrade Pozetti - OAB:49112, DANILO SERGIO 

DE ANDRADE TECHI - OAB:11336, DELANO DE BORGES POZZETTI - 

OAB:7 209-MT

 [...] A parte que formular quesito cuja resposta implique trabalho 

excessivamente oneroso deverá se responsabilizar pelo pagamento dos 

honorários correspondentes ao quesito, sob a pena de 

indeferimento.Apresentado o laudo, intimem-se as partes para que no 

prazo comum de quinze dias se manifestem sobre o resultado, mesma 

oportunidade em que deverão providenciar a apresentação de seus 

pareceres técnicos.Concomitantemente a juntada, e inexistindo outros 

questionamentos das partes, expeça-se alvará de levantamento em favor 

do perito nomeado, o qual deverá apresentar os dados necessários para 

realização do procedimento, sendo certo que no caso de perícia 

inconclusiva ou deficiente, a remuneração inicialmente arbitrada poderá 

ser reduzida (CPC, artigo 465, §5º).Com as providências, intimem-se as 

partes para que para que especifiquem e justifiquem demais provas que 

pretendem produzir, no prazo de 15 (quinze) dias.Cumprido todos os atos 

ordinatórios, retornem os autos conclusos para eventual julgamento da 

ação ou designação de audiência de instrução.Concedo à parte requerida 

dos autos n.º 9578-53.2011.811.0055 dilação de prazo de 15 (quinze) 

dias para a juntada da complementação de escritura pública, 

consignando-se que Por fim, determino que desentranhe o documento de 

fls. 1174/1176, uma vez que estranho os autos, e junte-o em seu 

respectivo processo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 139132 Nr: 9578-53.2011.811.0055

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDUY DE AZEVEDO JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ EUSTÁQUIO DE ALMEIDA MELO, ELIETE 

SOARES CASARIN, ATILANIO ALBINO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Luiz de Andrade Pozetti 

- OAB:49112, DANILO SERGIO DE ANDRADE TECHI - OAB:11336, OLAIR 

DE OLIVEIRA - OAB:OAB 14.547

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRINA JULIANA 

CASARIN - OAB:OAB/PR: 18266, ALVADI RODRIGO CHIAPETTI - 

OAB:OAB/MT 15.331, FLAVIO VIEIRA DE FARIAS - OAB:57-311, 

JARBAS LINDOMAR ROSA - OAB:9876/O, THALLYTA DE OLIVEIRA 

SEIFERT - OAB:18293/MT

 [...] A parte que formular quesito cuja resposta implique trabalho 

excessivamente oneroso deverá se responsabilizar pelo pagamento dos 

honorários correspondentes ao quesito, sob a pena de 

indeferimento.Apresentado o laudo, intimem-se as partes para que no 

prazo comum de quinze dias se manifestem sobre o resultado, mesma 

oportunidade em que deverão providenciar a apresentação de seus 

pareceres técnicos.Concomitantemente a juntada, e inexistindo outros 

questionamentos das partes, expeça-se alvará de levantamento em favor 

do perito nomeado, o qual deverá apresentar os dados necessários para 

realização do procedimento, sendo certo que no caso de perícia 

inconclusiva ou deficiente, a remuneração inicialmente arbitrada poderá 

ser reduzida (CPC, artigo 465, §5º).Com as providências, intimem-se as 

partes para que para que especifiquem e justifiquem demais provas que 

pretendem produzir, no prazo de 15 (quinze) dias.Cumprido todos os atos 

ordinatórios, retornem os autos conclusos para eventual julgamento da 

ação ou designação de audiência de instrução.Concedo à parte requerida 

dos autos n.º 9578-53.2011.811.0055 dilação de prazo de 15 (quinze) 

dias para a juntada da complementação de escritura pública, 

consignando-se que Por fim, determino que desentranhe o documento de 

fls. 1174/1176, uma vez que estranho os autos, e junte-o em seu 

respectivo processo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 229064 Nr: 17726-77.2016.811.0055

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUVIRI FEDRIZZI, GORETI SOARES FEDRIZZI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO NICOLINI, THEREZA ANCELMO 

NICOLINI, PEDRO SIGER KURUMIYA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO ROGÉRIO ASSUNÇÃO 

DA COSTA STEFAN - OAB:7.030

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7504, APARECIDO BATISTA DOS SANTOS - OAB:3881/MT, 

KLEBER JORGE JUNIOR - OAB:20778/MT

 [...]A parte que formular quesito cuja resposta implique trabalho 

excessivamente oneroso deverá se responsabilizar pelo pagamento dos 

honorários correspondentes ao quesito, sob a pena de 

indeferimento.Apresentado o laudo, intimem-se as partes para que no 

prazo comum de quinze dias se manifestem sobre o resultado, mesma 

oportunidade em que deverão providenciar a apresentação de seus 

pareceres técnicos.Concomitantemente a juntada, e inexistindo outros 

questionamentos das partes, expeça-se alvará de levantamento em favor 

do perito nomeado, o qual deverá apresentar os dados necessários para 

realização do procedimento, sendo certo que no caso de perícia 

inconclusiva ou deficiente, a remuneração inicialmente arbitrada poderá 

ser reduzida (CPC, artigo 465, §5º).Com as providências, intimem-se as 

partes para que para que especifiquem e justifiquem demais provas que 

pretendem produzir, no prazo de 15 (quinze) dias.Cumprido todos os atos 

ordinatórios, retornem os autos conclusos para eventual julgamento da 

ação ou designação de audiência de instrução.Concedo à parte requerida 

dos autos n.º 9578-53.2011.811.0055 dilação de prazo de 15 (quinze) 

dias para a juntada da complementação de escritura pública, 

consignando-se que Por fim, determino que desentranhe o documento de 

fls. 1174/1176, uma vez que estranho os autos, e junte-o em seu 

respectivo processo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 252734 Nr: 19005-64.2017.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 
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Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BMC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIA DAYANE BECKER DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:9.948-A-MT, Jamil Alves de Souza - OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO DE SOUZA - 

OAB:22.523/MT

 Vistos.

Reitere-se o ofício de fl. 76 ao Gerente Geral do Banco Bradesco, nesta 

cidade, ressaltando-se a prioridade no atendimento da requisição dos 

documentos, asseverando ainda que em caso de não resposta ou não 

justificação da impossibilidade do atendimento da ordem, serão remetidas 

cópias dos autos à autoridade policial para apuração de crime de 

desobediência.

Com a resposta, oportunize-se manifestação das partes e após voltem-me 

conclusos para deliberação.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 113435 Nr: 3610-13.2009.811.0055

 AÇÃO: Exceção de Incompetência->Exceções->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIR BARIVIERA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA HERNADES MERIGHI - 

OAB:9139/MT, GIAN CARLO LEÃO PREZA - OAB:8431

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS FERNANDO DECANINI - 

OAB:OAB/MT 9.993-B

 Vistos,

Cuida-se os autos de exceção de incompetência ajuizada por Mosaic 

Fertilizantes do Brasil S/A em face da ação originária n.º 

1853-81.2009.811.0055 – Código n.º 111631 ajuizada por Claudir 

Bariviera, na qual este Juízo rejeitou a exceção de incompetência (fls. 

28/29).

Instado a realizar o pagamento das custas processuais (fl. 81), o 

excipiente, inicialmente, quedou-se inerte (fl. 83), e posteriormente, 

colacionou aos autos cópia do acordo celebrado os autos n.º 

1853-81.2009.811.0055 – Código n.º 111631, imputando ao excepto a 

responsabilidade pelo pagamento das custas (fls. 90/92).

Contudo, analisando detidamente o acordo colacionado aos autos, 

verifica-se que o mesmo se refere a processo distinto do presente feito, 

bem como não há menção de que abrangeria estes autos.

Desse modo, inviável o acolhimento do pedido do excipiente, sendo este, e 

tão somente, o responsável pelo pagamento das custas e despesas 

processuais nos presentes autos.

Por conseguinte, remetam-se os autos à Central de Arrecadação e 

Arquivamento desta Comarca para fins de cumprimento das orientações 

descritas no Provimento n.º 12/2017/CGJ.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 254586 Nr: 20338-51.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANQUERCIAS DA SILVA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAUREN JULIE LIRIA FERNANDES 

TEIXEIRA ALVES - OAB:23380 MT/O, LUIZ ANTONIO BRASIL 

FERNANDES - OAB:20.629/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9.708-A/MT

 [...]Ante o exposto, com fulcro nos argumentos acima despendidos, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial, 

para excluir a cobrança atinente à REGISTRO DE CONTRATO - órgão de 

trânsito (item B.9 do contrato juntado à fl. 67v) no valor de 273,00, , com 

atualização pelo INPC desde o efetivo pagamento, aplicando-se juros 

legais desde a citação, a repetição do valor pago indevidamente de forma 

simples, julgando improcedentes os demais pedidos.Considerando-se que 

o requerido decaiu de parte mínima, condeno a parte autora ao pagamento 

de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do 

valor dado à causa, cuja exigibilidade encontra-se suspensa em razão da 

gratuidade já deferida à fl. 43.Por consequência, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil.Publique-se, registre-se, intimem-se e se 

cumpra.Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se com as cautelas 

legais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 208634 Nr: 922-34.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSEFA MARINETE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELI FERREIRA ALVES & CIA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS LIRIA FERNANDES 

BRASIL - OAB:MT 15.322, LETICIA BORGES POSSAMAI - 

OAB:22.646/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSELIA DE SOUZA ERMITA - 

OAB:11.871, VALTER CAETANO LOCATELLI - OAB:3554-B

 [...]Considerando-se que a autora é a parte mais frágil da relação 

contratual e que o feito trata de matéria amparada pelo Código de Defesa 

do Consumidor, defiro a inversão do ônus da prova, forte no artigo 6º, 

inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.Considerando que a 

matéria fática permite ampla dilação probatória, defiro a produção de prova 

oral das testemunhas a serem arroladas e a colheita do depoimento 

pessoal das partes.Designo, para ter lugar audiência de conciliação, 

instrução e julgamento, o dia 05 de setembro de 2018, às 14h00min 

(MT).Faculto às partes a oportunidade de apresentar rol de testemunhas 

no prazo do artigo 357, §4º, do Código de Processo Civil, devendo os 

patronos se atentarem as diligências e prazos postos no artigo 455, do 

Código de Processo Civil.Intimem-se pessoalmente as partes para 

comparecimento na audiência.Caso haja carta precatória a ser expedida, o 

prazo para cumprimento é de 60 (sessenta) dias, providenciando a parte 

interessada as quantias para as despesas necessárias, bem como o 

cumprimento, sob pena de se declarar encerrada a instrução.Dê-se 

ciência aos nobres patronos judiciais.Cumpra-se expedindo o 

necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 280129 Nr: 9069-78.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO FRANCISCO PEREIRA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SITA- SOCIEDADE IMOBILIÁRIA DE TUPÃ 

PARA AGRICULTURA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDO BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:3881/MT, MUNIK MAYARA DA SILVA SOUZA - 

OAB:25.175/MT, Vivian Carla Dos Santos Zuchetto - OAB:5.258/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

O artigo 321 do Código de Processo Civil dispõe que quando a inicial 

“apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de 

mérito” o juiz determinará que o autor a emende, ou a complete, no prazo 

de 15 dias.

Verificadas irregulares nos termos postos na decisão de fl. 24, 

oportunizou emenda à inicial, sob pena de indeferimento.

À fl. 28 a parte autora colacionou aos autos certidão de propriedade da 

matrícula 286 do CRI de Tangara da Serra/MT, documento que já constava 

dos autos à fl. 13.

No entanto, o requerente não observou a determinação para que 

colacionasse aos autos cópia atualizada da matrícula inscrita sob o n.º 

286 do CRI de Tangara da Serra/MT, bem como comprovante de endereço 

do requerente.

Além disso, deverá o requerente trazer aos autos memorial descritivo da 

matrícula n.º 286 do CRI de Tangara da Serra/MT.

Outrossim, ressai dos autos que a profissão exercida pelo requerente e a 

existência de três veículos em seu nome, sendo eles dois livres de ônus, 

consoante extrato do sistema Renajud à fl. 25, fornecem indícios de que o 

requerente possui condições de arcar com as custas processuais sem 

prejuízo de seu sustento e/ou da família.

Assim, intime-se requerente para colacionar aos autos, no prazo de 15 
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(quinze) dias: I) cópia atualizada e integral da matrícula n.º 286 do CRI de 

Tangara da Serra/MT; II) memorial descritivo da matrícula n.º 286 do CRI de 

Tangara da Serra/MT; III) comprovante de endereço dos autores; IV) 

comprove que não possui condições de arcar com as custas 

processuais, em razão do pedido de gratuidade da justiça postulado na 

presente ação (CPC, artigo 99, §2).

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 274871 Nr: 4875-35.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IUNI EDUCACIONAL - UNIC TANGARÁ DA SERRA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAYANA PRISCYLLA DOS SANTOS ARTERO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO GIL LFERREIRA 

MACHADO - OAB:OAB/MT 10.725, MARA PATRICIA MAZIERO 

MARTINAZZO - OAB:23339/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAONNY ALVES DE SANTANA 

- OAB:22158-O

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 56/07-CGJ, item 

8.1.1, impulsiono os autos para encaminhá-los ao setor de imprensa no 

sentido de intimar o Advogado da parte autora para, querendo, impugnar a 

contestação juntada aos autos no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 264801 Nr: 28291-66.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARMELINA MARTINS DE MORAIS, ZULMIRA DE 

MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA SANCHES 

FERREIRA DE ANDRADE - OAB:OAB/MT- 15.154, JAQUELINE PERES 

LESSI - OAB:15343

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FRANCISCO 

COLETA COUTINHO - OAB:9172/B, JOSE EDUARDO POLISEL 

GONÇALVES - OAB:12009, MARCOS ROBERTO DA SILVA VALENTIM - 

OAB:OAB/MT 17.738

 [...]Diante do exposto, nos termos da fundação acima e por tudo mais que 

dos autos consta, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados pelas 

requerentes para o fim de:CONDENAR a requerida na obrigação de fazer 

consistente no fornecimento do procedimento cineangiocoronariografia 

prescrito às fls. 87/104, bem como todo o tratamento necessário ao 

restabelecimento da saúde da requerente Carmelina Martins de Morais 

previstos na Lei 9.656/98, confirmando os efeitos da liminar.CONDENAR a 

requerida ao pagamento, a título de dano moral, a importância de R$ 

10.000,00 (dez mil reais), cuja correção monetária é incidente desde a 

data do arbitramento por força da Súmula 326 do STJ e juros incidentes 

desde a data do evento dano, conforme Súmula 54 do STJ.A título de 

sucumbência condeno a parte requerida ao pagamento das despesas 

processuais e dos honorários advocatícios, estes em 15% (quinze por 

cento) sobre o valor da condenação, nos termos do que dispõe o artigo 

85, §2º, do Código de Processo Civil.Por fim, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil.Publique-se, registre-se, intime-se e se 

cumpra.Preclusas as vias impugnativas, remetam-se os autos à Central de 

Arrecadação e Arquivamento nos termos artigo 611 da CNGC, o qual 

procederá ao arquivamento dos autos, com às baixas e anotações de 

estilo.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 51540 Nr: 1540-28.2006.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE IRAN NABHAN, MARICELIA SOBRAL 

NABHAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAQUIM MARQUES FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITELVINO HOFFMAN - 

OAB:3441/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gildo Capeleto - OAB:7288-A

 Vistos,

Diligêncie-se junto aos entes conveniados.

Obtido endereço atualizado-se expeça-se o necessário para a realização 

das intimações faltatantes.

Outrossim, considerando-se o vinculo de parentesco entre executados e 

dos atuais proprietários de imóvel, intime-se seu patrono para que 

apresente o endereço atualizados do mesmo ou informe o 

desconhecimento do paradeiro destes.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 228137 Nr: 16836-41.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLAVIO DIAS DE BRITO COELHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAMILA MARQUES VIEIRA GUIMARAES, 

BANCO SANTANDER BRASIL S/A, BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE CRISTÓVÃO ALMEIDA 

- OAB:OAB-MT 9585, LINDOLFO ALVES DA COSTA - OAB:4366/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT-19.081-A, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A, SUELI BARBOSA GONCALVES - OAB:41210

 Vistos,

Analisando detidamente aos autos, verifica-se que o requerente 

consignou aos autos valores sem correção (fl. 55), sendo que o mesmo 

atribuiu como valor devido o débito principal com a devida atualização 

monetária à fl. 13.

Em que pese a consignação do débito seja feito no início do processo, 

verifica-se que o saldo remanescente é de pequeno valor.

Dessa forma, com fulcro no princípio da cooperação, remetam-se os autos 

ao Cartório Distribuidor, com finalidade de proceder a atualização do débito 

remanescente, intimando-se, posteriormente, o requerente para efetuar o 

pagamento do saldo remanescente da dívida, no prazo de 05 (cinco) dias.

Sem prejuízo das deliberações supra, defiro o pedido de fl. 145, 

determinando-se a expedição de alvará judicial dos valores já vinculados 

aos autos.

Após, encaminhe os autos conclusos para julgamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 127495 Nr: 6418-54.2010.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIEL FERRARINI PISONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSIMAR CORREA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO FERNANDO AMBROSIO 

SALGADO - OAB:12976 OAB/MT, FERNANDO HENRIQUE SANCHES DA 

COSTA - OAB:12989/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ LUIZ ROSSI - 

OAB:4616/MT, EULIENE ROSA TORRES DA SILVA - OAB:11127

 [...]Posto isso, por não promover os atos e diligências que lhe competia, o 

exequente abandonou a causa por prazo superior ao previsto em lei, 

mesmo após ser intimado via DJe e pessoalmente, motivo pelo qual JULGO 

EXTINTO O PROCESSO sem resolução do mérito da causa, com fulcro no 

artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.Condeno a exequente a 

efetuar o pagamento das custas processuais e honorários 

sucumbenciais, os quais estabeleço em 10% do valor da 

causa.Publique-se, registre-se, intimem-se e se cumpra.Preclusas as vias 

impugnativas, arquivem-se com as cautelas legais.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 136786 Nr: 7075-59.2011.811.0055

 AÇÃO: Impugnação de Assistência Judiciária->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DONIZETI LAMIM, MARCELO BARBOSA DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODINEI RODRIGUES DOS SANTOS, ELZA 

LUIZA DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DONIZETI LAMIM - 

OAB:4449-B/MT, JOSEMAR CARMERINO DOS SANTOS - OAB:7072/MT, 
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MARCELO BARBOSA DE FREITAS - OAB:OAB/MT 10055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMYR CESAR FRANCO - 

OAB:14091/MT

 [...]Ante o exposto, com fulcro no item 2.14.8 do CNGC, deixo de acolher a 

presente impugnação e, via de consequência, mantenho a assistência 

judiciária gratuita concedida a Odinei Rodrigues dos Santos e Elza Luiza 

da Cruz, vez que compatível com os preceitos inseridos na Constituição 

Federal de 1988 e na legislação infraconstitucional.Por fim, ressalto o 

disposto no art. 12 da Lei 1060/50, in verbis:“A parte beneficiada pela 

isenção do pagamento das custas ficará obrigada a pagá-las, desde que 

possa fazê-lo, sem prejuízo do sustento próprio ou da família, se dentro de 

cinco anos, a contar da sentença final, o assistido não puder satisfazer tal 

pagamento, a obrigação ficará prescrita.”Decorrido o prazo para eventual 

recurso, translade-se cópia para os autos principais, certificando-se o 

trânsito em julgado.Intimem-se.Expeça-se o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 276414 Nr: 6038-50.2018.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO MARTINS TAPEÇARIA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA 

MACEDO - OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Cuida-se de ação de busca e apreensão ajuizada por

 Bradesco Administradora de Consórcios LTDA em face de Joao Martins 

Tapeçaria - Me, objetivando o cumprimento de contrato de financiamento 

firmado entre as partes.

Em manifestação à fl. 24 postula a parte autora pela desistência da ação.

 Após, vieram-me os autos conclusos.

É o relato necessário.

 Fundamento e decido.

Inicialmente, com a Sistemática do Código de Processo Civil, “os juízes e 

os tribunais atenderão, preferencialmente, à ordem cronológica de 

conclusão para proferir sentença ou acordão” (art. 12, CPC).

Todavia, excetuam-se à regra os processos que se atentem ao disposto 

no §2º do artigo 12 do Código de Processo Civil.

Desse modo, o presente feito merece imediato julgamento, haja vista se 

tratar de feito de tramitação prioritária, nos moldes do artigo 12, §2º, inciso 

IV, do Código de Processo Civil.

Não aperfeiçoada a citação, a desistência da ação é possibilidade 

unilateral do autor, como se depreende, em senso contrário, da disposição 

do §4º do artigo 485 do Código de Processo Civil.

Posto isso, na forma do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, 

homologo a desistência da ação para declarar extinto o processo sem 

resolução do mérito da causa.

Ante a inexistência de restrição, deixo de proceder à expedição de 

determinação nesse sentido.

Custas finais pela requerente, visto que desiste da ação, nos termos do 

artigo 90, caput, do Código de Processo Civil.

Publique-se, registre-se, intimem-se e se cumpra.

Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se com as cautelas legais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 55269 Nr: 4834-88.2006.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:MT 22165/A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17.980/A

 Vistos.,

Cuida-se de cumprimento de sentença movido por Franco Ariel Bizarello 

dos Santos em face de Banco do Brasil S/A, ambos qualificados no 

encarte processual em epígrafe.

 O executado pugnou a extinção do feito, após realização de penhora 

online fl. 302.

 Por conseguinte o exequente postulou pela expedição de alvará judicial 

para levantamento dos valores depositados.

Em seguida, os autos vieram conclusos.

É o relato necessário.

Fundamento e Decido.

Ocorrendo o cumprimento da obrigação, só cumpre ao Estado Juiz apor ao 

seu crivo para determinar a extinção do feito, visto que atingida a 

finalidade da tutela jurisdicional.

Posto isso, na forma do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, 

julgo extinto o presente feito pelo pagamento do crédito cobrado.

Proceda-se a expedição do alvará judicial para levantamento dos valores 

depositados, atentando-se aos dados bancários fornecidos à fl. 304.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os presentes autos com as 

cautelas legais.

Eventuais custas finais pela parte executada.

Publique-se, registre-se, intimem-se e se cumpra.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 260341 Nr: 25073-30.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Josélia Medeiros do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA 

- OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Cezar Alexandre 

dos Santos - OAB:13.431-B

 Vistos,

Intimem-se as partes para que especifiquem e justifiquem as provas que 

pretendem produzir e indiquem os pontos controvertidos da demanda, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Após, conclusos para saneamento ou eventual julgamento antecipado da 

lide.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 237191 Nr: 4223-52.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DARLENE ALMEIDA DE CARVALHO BRANDAO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO ASCARI SOARES DE 

OLIVEIRA FIGUEIREDO - OAB:21994/O, RUDI CAMPAROTO ELIZIARIO - 

OAB:13966, TATIANE DE OLIVEIRA FIGUEIREDO ASCARI SOARES - 

OAB:MT 14.210

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE EDGARD DA CUNHA 

BUENO FILHO - OAB:13604-A, KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI - 

OAB:178033/SP, REINALDO LUIS TADEU RONDINA MANDALTI - 

OAB:OAB/MT 17209-A

 Vistos,

Inicialmente, proceda-se o levantamento de alvará dos valores 

depositados voluntariamente em favor do requerente, atentando-se aos 

dados bancários de fls. 68 e aos poderes outorgados na procuração.

Intime-se o requerido para que apresente nos autos ou encaminhe ao 

endereço indicado à fl. 65 via original da carta de anuência, visto que a de 

fl. 52 se trata de cópia, no prazo de 10 (dez) dias.

Ante o requerimento de fl. 65, proceda-se o desentranhamento do carne 

de fl. 40, devendo o mesmo ser substituído por cópia, a expensas da parte 

requerente.

Após, inexistindo outros pedidos das partes, determino o arquivamento 

dos autos com as anotações e cautelas legais.

Do contrário, retornem conclusos para as deliberações necessárias.

Cumpra-se. Intime-se.

Às providências.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 225995 Nr: 15025-46.2016.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALTER DELFINO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VAGNER MELO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO ASCARI SOARES DE 

OLIVEIRA FIGUEIREDO - OAB:21994/O, RUDI CAMPAROTO ELIZIARIO - 

OAB:13966, TATIANE DE OLIVEIRA FIGUEIREDO ASCARI SOARES - 

OAB:MT 14.210

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO DOS SANTOS 

TURATI - OAB:15.179/MT

 Vistos,

Cuida-se de ação monitória ajuizada por Valter Delfino em desfavor de 

Vagner Melo de Oliveira, ambos qualificados no encarte processual em 

epígrafe, objetivando o recebimento de valores concernentes aos 

cheques de fls. 13/14.

Contudo, em audiência e conci l iação nos autos n.º 

20389-96.2016.811.0055 em tramite junto a Primeira Vara Cível desta 

Comarca as partes compuseram acordo, o qual foi devidamente 

homologado, sendo abrangidos os presentes autos (fls. 143/144).

É o sucinto relatório.

 Fundamento e decido.

Observo que os termos tratados no ajuste entabulado entre as partes 

versam sobre direitos disponíveis. Desse modo, HOMOLOGO POR 

SENTENÇA o inteiro teor do ajuste combinado, para que produza seus 

legais e jurídicos efeitos.

Em consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma 

do artigo 487, inciso III, alínea “b” c/c artigo 12, §2º, inciso I, ambos do 

Código de Processo Civil.

Honorários advocatícios como acordado e custas remanescentes, nos 

termos do artigo 90, §3º, do Código de Processo Civil.

Proceda-se o desentranhamento dos cheques de fls. 13/14, devendo os 

mesmos ser substituídos por cópia, a expensas da parte.

Considerando-se que as partes desistem do prazo recursal, proceda-se 

desde já o cumprimento integral do acordo, arquivando-se posteriormente 

com as anotações e cautelas legais.

Publique-se, registre-se, intimem-se e se cumpra.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 182441 Nr: 259-22.2015.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS 

TRES IRMÃOS LTDA, OTACIR FERNANDES DA SILVA, ELZELENA 

APARECIDA DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:OAB/MT 19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SOARES 

MARTINAZZO - OAB:9925-B OAB/MT

 Vistos etc.,

Diante do requerimento de fls. 128, suspendam-se os presentes autos 

pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Decorrido o prazo, intime-se o requerente para dar prosseguimento ao 

feito, mediante a indicação de localização do bem para tentativa de 

cumprimento do mandado e/ou postular pela conversão da ação, no prazo 

de 30 (trinta) dias.

 Após, retornem conclusos.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 150931 Nr: 11040-11.2012.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MULTIPLO, LILIAN 

MARTA SCHIO BEZERRA DUARTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LILIAN MARTA SCHIO BEZERRA DUARTE, 

HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MULTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, HELIO DOS SANTOS SILVA - 

OAB:14.878-MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, HELIO DOS SANTOS SILVA - 

OAB:14.878-MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT

 Vistos.,

 I - Intimem-se as partes para que, no prazo de 30 (trinta) dias, requeiram o 

que entenderem necessário para o cumprimento do julgado e recolhimento 

de eventuais custas pendentes, nos termos em que foram distribuídas em 

razão de sucumbência.

II - Permanecendo silentes as partes, arquive-se, averbando eventuais 

pendências ao recolhimento de custas.

III - Intime(m)-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 159168 Nr: 7884-78.2013.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARYSTA LIFESCIENCE DO BRASIL INDUSTRIA QUIMICA 

E AGROPECUARIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RSP AGROPECUÁRIA LTDA, APARECIDO DE 

LIRA RAMOS, GILNEI LUIS RIZZARDI, MILENA KRAINOVIC RIZZARDI, 

CLAITON DA SILVA PEREIRA, ROSECLER GOULART PEREIRA, EUGENIO 

SGOBI NETO, MARIA FRANCISCA FERRO DE RAMOS, ADRIANA MARIA 

SILVA CAVICCHIOLI SGOBI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAUTO DO NASCIMENTO 

KANEYUKI - OAB:198905, JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - OAB:27141

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ HENRIQUE CARDOSO 

ABRAHÃO - OAB:5897-A/MT

 Vistos,

Intime-se o patrono de Maria Francisca Ferro de Ramos e Aparecido de 

Lira Ramos para que apresente procuração em relação aos mesmos.

Oportunize-se às partes a indicação de pontos controvertidos e 

especificação de provas.

Por fim, considerando-se que todos os reqeuridos foram citados 

pessoalmente e considerando-se a natureza do feito, reputo oportuna a 

realização de audiência preliminar, objetivando tanto a tentativa de 

conciliação quanto o saneamento ou eventual julgamento do feito no 

estado em que se encontra, para tanto designo audiência preliminar para o 

dia 11 de setenbro de 2018, às 14:00 horas.

Intimem-se Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 174985 Nr: 16930-57.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VICTOR HUGO DE AMORIM OLIVEIRA, ANDREA 

FERMINO RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVALDO ALVES DE BARROS, MARIA CLARI 

LORENZETTI DE BARROS, ABSAIR VIEIRA DE SOUSA, POMPEU 

IMOBILIARIA LTDA, LEHANDER CARVALHO DIAS, VALERIA CRISTINA DE 

SOUZA E SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Déborah Barbosa Camacho - 

OAB:11335, RODRIGO NUSS - OAB:16.509, TATIANE PEREIRA FRANCO 

WEISMANN - OAB:19039-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERIKO SANDRO SUARES - 

OAB:8264-MT, KLEITON ARAÚJO CARVALHO - OAB:MT. 12.842, 

LIDIANE FORCELINI - OAB:10.057/MT, RAFAEL ANTONIO DOS SANTOS 

- OAB:OAB/MT 16.353, VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - OAB:11692/MT
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 Vistos,

Para o prosseguimento do feito, no que tange a produção da prova oral já 

deferida, atinente depoimento das partes e oitiva de testemunhas, designo 

audiência de instrução e julgamento para o dia 13 de setembro de 2018, às 

14:00 horas, devendo as partes apresentarem o rol de testemunhas no 

prazo legal.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 125994 Nr: 4955-77.2010.811.0055

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAIR MARIA FOGLIATTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DONIZETI LAMIM - 

OAB:4449-B/MT, MARCELO BARBOSA DE FREITAS - OAB:OAB/MT 

10055, RUDI CAMPAROTO ELIZIARIO - OAB:13966

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:MT 16.691-A

 Vistos,

Considerando-se a manifestação de ambas as partes, permaneçam os 

autos suspensos até 27/12/2018.

Certificadoo decurso do prazo ajustado sem qualquer informação quanto a 

celebração de acordo pelas partes, retornem os autos conclusos para o 

julgamento do feito.,

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 164626 Nr: 2679-34.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDEMAR FERREIRA BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARRASCO & SILVA LTDA-ME, JEZYKA 

ANDREA TONHON CARRASCO, FERNANDO ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGERIO SILVA SANTOS - 

OAB:12.655-MT, Vanessa Angheben Guirro - OAB:12480/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LETICIA MARIA DE ALMEIDA 

SPILLARI - OAB:DF 15.408, LUCIANA ROSA GOMES - OAB:7848-B/MT, 

TATIANA DIAS DE CAMPOS - OAB:9369

 Vistos,

Intime-se o exequente para esclarecer o cálculo de fl. 175, apresentando 

a origem e base de cálculo das multas aplicadas e demais cobranças 

incidentes.

Apresentado novo cálculo, voltem-me para deliberação e análise dos 

demais pedidos de fl.174.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 60184 Nr: 1823-17.2007.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERRA DIESEL E TRANSPORTES LTDA, FELIPE BEDIN 

BIASOTTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO BERTELLI - OAB:10.748-B 

OAB/MT, FELIPE BEDIN BIASOTTO - OAB:9.183-MT, TAIRO DOMINGOS 

DARTORA - OAB:OAB/MT 16.917

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBINO RAMOS - 

OAB:3559/MT, AMANDA CARINA UEHARA PAULA - OAB:21.387-B, 

Cinara Campos Carneiro - OAB:OAB/MT 8.521, LOUISE RAINER 

PEREIRA GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT, Patricia Aline Ramos 

Ferreira - OAB:7203 OAB/MT, SAMIR DARTANHAN RAMOS - 

OAB:8391

 Vistos etc.

Trata-se de cumprimento de sentença ajuizado por Serra Diesel e 

Transportes Ltda e Felipe Bedin Biasotto em face de Banco do Brasil S.A, 

todos, devidamente qualificados, objetivando o recebimento de honorários 

de sucumbência e restituição dos valores a título de pagamento de 

despesas processuais.

Intimado a pagar o valor da dívida, o executado quedou-se inerte, motivo 

pelo qual o exequente postulou pelo deferimento de penhora online (fl. 

2467/2473), no qual foi deferida à fl. 2474, restando frutífera, conforme 

extrato do Sistema Bacenjud à fl. 1242.

À fl. 2526, o executado informou que realizou o depósito do crédito 

perseguido e em razão da penhora sofrida, postulou pela devolução do 

valor pago em duplicidade.

Os valores vinculado aos autos foram liberados em favor das partes 

conforme alvarás (fls. 2538, 2539, 2543 e 2544). Em seguida, as partes 

intimadas dos alvarás expedidos e para manifestação quanto a quitação 

dos débitos pendentes, quedaram-se inertes (fls. 2547).

Em seguida, os autos vieram conclusos.

Relatei o necessário. Decido.

O feito comporta imediato julgamento, visto que satisfeita a obrigação pelo 

executado, fato que reflete na extinção da ação.

Ocorrendo o cumprimento da obrigação, só cumpre ao Estado Juiz apor o 

seu crivo para determinar a extinção do feito, visto que atingida a 

finalidade da tutela jurisdicional, sendo certo, ainda, que a extinção vai ao 

encontro dos interesses dos executados.

Posto isso, na forma do art. 924, II, do NCPC, julgo extinto presente feito 

pelo pagamento do crédito cobrado.

Eventuais custas finais pelo executado.

Publique-se, registre-se, intimem-se e se cumpra.

Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se com as cautelas legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 262397 Nr: 26513-61.2017.811.0055

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ MARIANO BRIDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BONA COZA ADMINISTRADORA DE BENS, 

AMERICA INDUSTRIA, COMERCIO E REFLORESTAMENTO EIRELI, MARIO 

CARNIEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ MARIANO BRIDI - 

OAB:2619/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Faccin - OAB:49.698 

OAB/RS, LEANDRA MAGRO - OAB:OAB/RO 2571

 Vistos etc.,

Cuida-se de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. O 

requerente em fl. 118/119 requer diligência para localização do endereço 

dos requeridos via Infojud. Contudo, considerando que o Sistema Infoseg 

abrange as informações de endereços junto à Receita Federal, surtindo o 

mesmo resultado, entendo pertinente as buscas junto a este sistema para 

tentativa de localização do endereço atualizado da parte executada.

Outrossim, compulsando detidamente aos autos, verifica-se as várias 

tentativas frustradas de localização dos requeridos, razão pela qual 

diligencie-se junto aos demais sistemas conveniados perante o Tribunal de 

Justiça, na tentativa de localização de endereço.

Obtido endereço diverso do que consta dos autos, expeça-se o 

necessário para promover a citação dos requeridos, com as advertências 

legais.

Frustrada igualmente, intime-se o autor para se manifestar, no prazo de 15 

(quinze) dias, requerer o que entender de direito para prosseguimento do 

feito.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 231956 Nr: 20826-40.2016.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA LETICIA BUZZO RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414/SP, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:5.835-A/MT, 

THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - OAB:17.528

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Considerando-se a necessidade de se aguardar o trânsito em julgado dos 

autos de cód. 225548 em trâmite perante este Juízo, hoje em sede de 
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recurso, determino a suspensão dos autos pelo prazo de 1 (um) ano, nos 

termos do art. 313, V, “a”, do CPC, exceto em caso de notícia nos autos do 

julgamento da referida ação em prazo inferior.

A suspensão se justifica por refletir questão prejudicial para julgamento do 

feito, visto que o débito em discussão naquele feito afeta diretamente o 

objeto desta ação em razão da configuração ou não da mora noticiada 

pelo requerente.

Sem prejuízo da suspensão determinada, diligencie-se trimestralmente 

buscando informações sobre o trânsito em julgado dos autos de cód. 

225548, fato que também não impede que a notícia seja informada nos 

autos pelas partes, caso queiram.

Com a notícia do trânsito em julgado daqueles autos ou o decurso do 

prazo de 1(um) ano da suspensão do feito, que se dará em junho de 2019, 

retornem conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 173353 Nr: 15019-10.2014.811.0055

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO LUIZ GIROTTO, ELIZETI APARECIDA OLIANI 

GIROTTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ HENRIQUE CARDOSO 

ABRAHÃO - OAB:5897-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANO BOABAID 

BERTAZZO - OAB:8794-A/MT, MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:5.835-A/MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:OAB/MT 3.056

 Intimação do autor para manifestar, no prazo legal, sobre o teor da 

petição juntada nos autos as folhas 458/474.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 265019 Nr: 28422-41.2017.811.0055

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARINEZ CARGNIN STIELER

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ QUATRIN - OAB:10537/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do autor para comparecer neste Juízo da Quinta Vara Cível 

para providencia a retirada do alvará de autorização expedido nos autos, 

no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 261042 Nr: 25664-89.2017.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL BENEDITO FERMINO LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:OAB/MT 11877-A, PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR - 

OAB:50945

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para efetuar o deposito relativo à 

condução do oficial de justiça para cumprimento do mandado de citação, 

no endereço AV. Brasil Centro, cujo depósito será efetuado por meio de 

Guia de diligencia emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso-www.tjmt.jus.br, devendo apresentar 

comprovante nos autos a fim de que se efetive o cumprimento do 

mandado. Tudo no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 221103 Nr: 10986-06.2016.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAYKON JESSE BARBIERI DE CAMARGO, ALUG 

ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANA DA SILVA RONDON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTINA MISSIO - 

OAB:11.034-B/MT, ED WILSON STIFFLER - OAB:11035-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, POR MEIO DE SEU ADVOGADO, PARA 

SE MANIFESTAR, NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS ACERCA DA PENHORA 

ON LINE VIA BACEN JUD EFETUADA NOS AUTOS NO VALOR DE R$ 

61,53.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 203236 Nr: 17294-92.2015.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEX FERNANDES NOGUEIRA DA COSTA, ALUG 

ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALCACIR DA MATA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTINA MISSIO - 

OAB:11.034-B/MT, ED WILSON STIFFLER - OAB:11035-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, POR MEIO DE SEU ADVOGADO, PARA 

SE MANIFESTAR, NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS ACERCA DA PENHORA 

ON LINE VIA BACEN JUD EFETUADA NOS AUTOS NO VALOR DE R$ 

681,48.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 210439 Nr: 2415-46.2016.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DA COSTA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ MILTON DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ MARIANO BRIDI - 

OAB:2619/MT

 INTIMAÇÃO DAS PARTES, POR MEIO DE SEUS ADVOGADOS, PARA SE 

MANIFESTAREM, NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS ACERCA DA PENHORA 

ON LINE VIA BACEN JUD EFETUADA NOS AUTOS NO VALOR DE R$ 

3.226,22, OCASIÃO EM QUE O EXECUTADO DEVERÁ COMPROVAR, SE 

FOR O CASO, QUE AS QUANTIAS TORNADAS INDISPONÍVEIS SÃO 

IMPENHORÁVEIS E/OU EXCESSIVIDADE DA PENHORA (NCPC, ART. 854, 

§3º, INCISOS I E II)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 168295 Nr: 8771-28.2014.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISAIAS PEREIRA DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, POR MEIO DE SEU ADVOGADO, PARA 

SE MANIFESTAR, NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS ACERCA DA PENHORA 

ON LINE VIA BACEN JUD EFETUADA NOS AUTOS NO VALOR DE R$ 

23,48.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 145461 Nr: 5144-84.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDER FABIANO MEDEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIR DEMETRIO - OAB:15904/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON - 

OAB:11.340-A/MT
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 INTIMAÇÃO DAS PARTES, POR MEIO DE SEUS ADVOGADOS, PARA SE 

MANIFESTAREM, NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS ACERCA DA PENHORA 

ON LINE VIA BACEN JUD EFETUADA NOS AUTOS NO VALOR DE R$ 

6.376,54, OCASIÃO EM QUE O EXECUTADO DEVERÁ COMPROVAR, SE 

FOR O CASO, QUE AS QUANTIAS TORNADAS INDISPONÍVEIS SÃO 

IMPENHORÁVEIS E/OU EXCESSIVIDADE DA PENHORA (NCPC, ART. 854, 

§3º, INCISOS I E II)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 181141 Nr: 23161-03.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NERI GHEDIN, THIAGO SCHWANCK GHEDIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLENI BUENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA GHEDIN - OAB:OAB/MT 

21.664, ERNANI ORSO - OAB:16075/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para comprovar em 05 dias a 

distribuição da carta precatória expedida nos autos para Comarca de 

Várzea Grande-MT.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 62996 Nr: 4516-71.2007.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERRA DIESEL E TRANSPORTES LTDA, 

YASUHIRO TANAKA, ALIUDA SUKO SUZUKI TANAKA, SUEKO TANAKA, 

AKEMI TANAKA ORITA, CARLOS SUSUMU TANAKA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT-19.081-A, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT, TAIRO DOMINGOS DARTORA - OAB:OAB/MT 16.917

 Posto isso, JULGO EXTINTO o competente processo de cumprimento de 

sentença, por conta da novação proveniente da aprovação e 

homologação do plano de recuperação judicial, nos termos do art. 485, 

inciso IV, c/c o art. 771, parágrafo único, ambos do CPC.Em razão do 

princípio da causalidade, CONDENO a parte executada ao pagamento das 

custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que FIXO em 

10% do valor da execução, na forma do artigo 85, § 2º, do 

CPC.Oportunize-se manifestação dos patronos exequentes quanto o 

interesse de acrescer o débito perseguido neste feito ao débito principal 

da execução, nos termos do § 13º, do art. 85 do CPC. Em caso positivo, 

deverá apresentar memória atualizada do crédito.Apresentada anuência e 

a memória do cálculo, proceda-se com o translado desta sentença e do 

cálculo dos honorários à execução em apenso para que surta os efeitos 

legais.Preclusas as vias impugnativas, arquive-se procedendo as baixas e 

anotações de esti lo.Publique-se. Int ime-se. Cumpra-se.ÀS 

PROVIDÊNCIAS.Tangará da Serra, 28 de junho de 2018Marcos Terencio 

Agostinho PiresJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 158495 Nr: 7088-87.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODENILSON DIAS BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. A. WEIHRICH-ME, NOBRE SEGURADORA DO 

BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL ALVES RODRIGUES DOS 

SANTOS - OAB:OAB/MT 14.483-E, RUBENS RODRIGUES DOS SANTOS - 

OAB:OAB/MT 10.609, TATIANE DE OLIVEIRA FIGUEIREDO ASCARI 

SOARES - OAB:MT 14.210

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA DE JESUS 

CARVALHO PIMENTEL - OAB:OAB/MT 15.912, MARIA EMILIA 

GONÇALVES DE RUEDA - OAB:23748, WANESSA CORREIA FRANCHINI 

VIEIRA - OAB:10.907/MT

 Vistos,

Ante a inércia do perito em iniciar os trabalhos periciais (fls. 382, 385 e 

392/393), destituo o Dr. Brasil Sales Neto Filho para realização de perícia, 

devendo o mesmo ser notificado da referida destituição.

Por conseguinte, nomeio o médico ortopedista Dr. Francisco Antônio 

Canhoto – CRM 2785/MT para a realização de perícia nos autos, servindo 

escrupulosamente o múnus independentemente de compromisso.

Intime-se o perito nomeado para designação de data para a realização da 

perícia, a qual deverá ser realizada no prazo de 30 (trinta) dias a contar 

da data da intimação, ressaltando-se que se trata de processo incluso na 

Meta 2 do CNJ. A intimação deverá seguir acompanhada de cópia desta 

decisão e dos quesitos apresentados pelas partes (fls. 365 e 377/378), 

assim como da expressa menção à necessidade de comunicação a este 

Juízo da data do exame, assegurando-se ao profissional, a qualquer 

tempo, a consulta aos autos.

O perito nomeado deverá ser cientificado, ainda, do teor da decisão de fl. 

293.

Comunicada a data de realização da perícia, intimem-se as partes e 

assistentes técnicos, sendo estes últimos por carta. Juntado o laudo, 

digam as partes no prazo de 10 (dez) dias, inclusive sobre a necessidade 

de outras provas.

Sem prejuízo das deliberações supra, considerando-se a inércia reiterada 

do Dr. Brasil Sales Neto Filho nos presentes autos, bem como nos demais 

processos que este Juízo o nomeou como perito judicial, oficie-se ao 

Conselho Regional de Medicina para a apuração da conduta funcional do 

mencionado médico, encaminhando-se cópia das decisões de nomeação, 

certidões de intimação e certidões de decurso de prazo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 162564 Nr: 14034-75.2013.811.0055

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO TEIXEIRA SOBRINHO, JULIO CESAR 

CAMARGO DE SOUZA, NINFA GUERRA MUNIZ, ESPÓLIO DE SALVADOR 

PEREIRA GUERRA, ESPOLIO DE APARECIDA PEREIRA GUERRA, MARIA 

APARECIDA GUERRA MARQUES, SALVADOR GUERRA FILHO, ERENIR 

NUNES GUERRA, MARIA HELENA GUERRA ESTEVEZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSON SCHMATZ - 

OAB:15655-MT, MARCOS ROBERTO DA SILVA VALENTIM - 

OAB:OAB/MT 17.738, VINICIUS DALL´COMUNE HUNHOFF - 

OAB:10453/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, por não promover os atos e diligências que lhe competia, o 

exequente abandonou a causa por prazo superior ao previsto em lei, 

mesmo após ser intimado via DJe e por Oficial de Justiça, motivo pelo qual 

julgo extinto o processo sem resolução do mérito da causa, com fulcro no 

artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.Condeno o autor a efetuar 

o pagamento das custas processuais, cuja exigibilidade encontra-se 

suspensa em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita 

deferida às fls. 30.Ante a inexistência de angularização processual, deixo 

de promover a condenação de honorários advocatícios.Publique-se, 

registre-se, intimem-se e se cumpra.Preclusas as vias impugnativas, 

arquivem-se com as cautelas legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 249877 Nr: 16511-32.2017.811.0055

 AÇÃO: Liquidação Provisória de Sentença pelo Procedimento 

C o m u m - > P r o c e d i m e n t o  d e  L i q u i d a ç ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAYANNA RODRIGUES CASAGRANDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODACIR JOSE DIAS 

CAVALHEIRO - OAB:2159/0mt

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HORST VILMAR FUCHES - 

OAB:12529/ES

 Vistos,

Cuida-se de liquidação de sentença ajuizada por Rayanna Rodrigues 

Casagrande em desfavor de Ympactus Comercial Ltda. ambos 

qualificados no encarte processual em epígrafe, objetivo o recebimento do 
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valor de R$ 66.000,00, referente a 22 (vinte e duas) contas Family.

Com a inicial vieram os documentos de fls. 10/27 e 31/35.

Recebida a inicial, determinou-se a citação da empresa requerida e o 

encaminhamento de ofício ao Juízo da 2ª Vara da Comarca de Rio 

Branco/AC, solicitando-se os extratos em nome do requerente (fl. 36).

Apesar de devidamente citada (fl. 41), a empresa requerida se quedou 

inerte (fl. 43).

Instada (fl. 44), a requerente argumentou pela necessidade do 

encaminhamento dos extratos solicitados (fls. 45/46).

Os autos vieram-me conclusos.

É o relato necessário.

Fundamento e decido.

Processo em ordem, sem vícios ou irregularidades pendentes de 

saneamento, presentes estando os pressupostos processuais de 

existência e de validade da relação constituída, bem como as correlatas 

condições da ação.

As partes são capazes e estão representadas, e não havendo 

prejudiciais de mérito a serem analisadas, declaro saneado o processo.

 Fixo como ponto controvertido da demanda o montante investigo pela 

parte autora junto à empresa requerida.

Considerando-se a imprescindibilidade dos extratos para a apuração do 

real valor devido a requerente e com fulcro no princípio de cooperação, 

reitere-se ofício ao Juízo da 2ª Vara da Comarca de Rio Branco/AC, 

solicitando-se os extratos em nome do requerente, com o fim de elucidar o 

quanto foi investido e o que já foi adimplido.

Com a resposta, oportunize-se manifestação das partes, no prazo legal.

Após, encaminhe os autos conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 257137 Nr: 22401-49.2017.811.0055

 AÇÃO: Liquidação Provisória de Sentença pelo Procedimento 

C o m u m - > P r o c e d i m e n t o  d e  L i q u i d a ç ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO JOSÉ DOS SANTOS FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODACIR JOSE DIAS 

CAVALHEIRO - OAB:2159/0mt

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HORST VILMAR FUCHS - 

OAB:OAB/ES 12.529, MARINA BELANDI SHEFFER - OAB:OAB/CE 14073

 Vistos,

Cuida-se de liquidação de sentença ajuizada por João José dos Santos 

Filho em desfavor de Ympactus Comercial Ltda., ambos qualificados no 

encarte processual em epígrafe, objetivo o recebimento do valor de R$ 

5.600,00, referente a 2 (duas) contas Family.

Com a inicial vieram os documentos de fls. 10/27 e 32/102.

Recebida a inicial, determinou-se a citação da empresa requerida e o 

encaminhamento de ofício ao Juízo da 2ª Vara da Comarca de Rio 

Branco/AC, solicitando-se os extratos em nome do requerente (fl. 103).

Apesar de devidamente citada (fl. 108), a empresa requerida se quedou 

inerte (fl. 110).

Instada (fl. 112), a requerente argumentou pela necessidade do 

encaminhamento dos extratos solicitados (fl. 113).

Os autos vieram-me conclusos.

É o relato necessário.

Fundamento e decido.

Processo em ordem, sem vícios ou irregularidades pendentes de 

saneamento, presentes estando os pressupostos processuais de 

existência e de validade da relação constituída, bem como as correlatas 

condições da ação.

As partes são capazes e estão representadas, e não havendo 

prejudiciais de mérito a serem analisadas, declaro saneado o processo.

 Fixo como ponto controvertido da demanda o montante investigo pela 

parte autora junto à empresa requerida.

Considerando-se a imprescindibilidade dos extratos para a apuração do 

real valor devido a requerente e com fulcro no princípio de cooperação, 

reitere-se ofício ao Juízo da 2ª Vara da Comarca de Rio Branco/AC, 

solicitando-se os extratos em nome do requerente, com o fim de elucidar o 

quanto foi investido e o que já foi adimplido.

Com a resposta, oportunize-se manifestação das partes, no prazo legal.

Após, encaminhe os autos conclusos.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 180954 Nr: 22926-36.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDIVALDO ROSA DOS SANTOS, ESPOLIO DE IZAURA 

APARECIDA DA SILVA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONILSON DA CAMARA ALVES, ROSINEIDE 

BATEZ DE FRANÇA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA PASSAMANI DE 

OLIVEIRA - OAB:17758-O, ALEÇANDRA COSTA DE ASSIS - 

OAB:12602/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM GOMES DE 

OLIVEIRA - OAB:17614-MT

 Isto posto, e por tudo que consta nos autos, em razão da inadimplência 

original e principal do autor apta a afastar a aventada mora do requerido 

julgo, julgo IMPROCEDENTE a presente ação, Condeno o requerente ao 

pagamento de custas e honorários ora arbitrados em 10% do valor da 

causa, observando-se a suspensão da exigibilidade de tais encargos ante 

a gratuidade já deferida.Por fim, julgo extinto o processo, com resolução 

do mérito, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil. Outrossim, considerando-se que as medidas de fls. 143/147 se 

mostram insuficientes para a regularização do imóvel e não se tem noticia 

de outras providências adotadas pelo INCRA para a proteção da APP do 

Assentamento, encaminhe-se cópia integral dos autos ao Ministêrio 

Publico Estadual e Federal, para ciência e providências.Publique-se, 

registre-se, intime-se e cumpra-se, expedindo o necessário ao 

cumprimento desta sentença.Com o transito em julgado, arquive-se. Às 

providências.Tangará da Serra/MT, 25 de junho de 2015.Marcos Terencio 

Agostinho PiresJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 129652 Nr: 8488-44.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE MENDONÇA FIGUEIRA, RODRIGO CALETTI DEON, 

IRINEU PEDRO MUHL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADALBERTO FIGUEIRO, MARY NEIDE DAMICO 

FIGUEIRO, ADEMAR FIGUEIRÓ, DAIRTE APARECIDA ARMENI FIGUEIRÓ, 

ADEMIR FIGUEIRÓ, NEIDE GRITZBACH FIGUEIRÓ, MARIA SUELI MOZER 

FIGUEIRÓ, GUSTAVO FIGUEIRÓ, JANAINA CARNELOS FIGUEIRÓ, 

CAROLINA FIGUEIRÓ FREGONEZI, GUSTAVO ADOLFO DE FREITAS 

FREGONEZI, ESPOLIO DE ARACI FIGUEIRÓ GOES, OCLIDES GOES, MARIA 

APARECIDA FIGUEIRÓ ZAMBRIM FEIJÓ, JOSE MENDONÇA FIGUEIRA, 

AGOSTINHO LUIZ ZAMBRIM FEIJÓ, MARIA ARCELIA FIGUEIRÓ SCHELLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO MUHL - 

OAB:5719-A, JONAS COELHO DA SILVA - OAB:5706/MT, PEDRO 

EVANGELISTA DE ÁVILA - OAB:1823-B/MT, RODRIGO CALETTI DEON - 

OAB:8447-B/MT, Vanessa Pelegrini - OAB:10.059 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NOÉ APARECIDO DA COSTA - 

OAB:11.666-SSP/PR

 Diante do exposto, considerando que somente parte dos numerários são 

acobertados pela impenhorabilidade, determino a desconstituição da 

penhora realizada nas contas dos executados, proveniente de poupança 

e verbas salariais abaixo especificadas:I - Proceda-se a liberação dos 

valores bloqueados na conta poupança de Mary Neide Damico Figueiro no 

Itaú Unibanco, agência 0088, conta 44101-9, valores de R$ 20.467,62 e 

R$1.168,82, a ser debitado da conta judicial nº 4000114415055 e 

devolvido na referida conta poupança.II- Em relação a Mary Neide Damico 

Figueiro, a devolução do valor bloqueado na conta poupança junto À Caixa 

Econômica Federal, agência 0384, conta corrente nº 63463-9, valor de R$ 

6.976,26, a ser debitado da conta judicial nº 4000114415055 

integralmente.III - Em nome de Agostinho Luiz a devolução do valor 

bloqueado proveniente de benefício do INSS junto ao Itaú Unibanco, 

agência 0055, conta poupança nº 71039-7, no valor de R$ 5.676,04, a ser 

debitado da conta judicial nº2600114414996, mantendo-se a restrição dos 

valores remanescentes por tratar-se de saldo de conta corrente.IV - Em 

relação a Gustavo Adolfo de Freitas Fregonezi, a devolução do valor 

bloqueado proveniente de salário junto ao Banco Bradesco S/A, agência 

5691-0, conta corrente nº 975-0, no valor de R$ 3.984,58, a ser debitado 
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da conta judicial nº 700114379118 integralmente.V - Em relação a Maria 

Sueli Mozer Figueiró a devolução dos valores bloqueados proveniente de 

caderneta de poupança junto à Caixa Econômica Federal, agência 0384, 

conta poupança nº 74194-0 e 32776-0, o valor de R$ 11.301,01, a ser 

debitado da conta judicial nº 4100116584597 e levantado na conta 

poupança nº 32776-0.VI - Em relação à Janaína Carnelos Figueiró 

determino a devolução do valor bloqueado proveniente de caderneta de 

poupança junto ao Itaú Unibanco S/A, agência 0088, conta poupança nº 

52055-6, no valor de R$ 1.524,82, a ser debitado da conta judicial nº 

500114441139.Assim, expeçam-se os competentes alvarás para 

levantamento dos valores supra, observando-se os termos do Provimento 

nº 68/2018 do CNJ.[...].

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 172316 Nr: 13955-62.2014.811.0055

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE IVANEI BARBOSA CARDOSO, VERA 

FERNANDES BEATO CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REINALDO JOSETTI DE OLIVEIRA 

- OAB:1145-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ONEIDA NAVES RIBEIRO - 

OAB:5697-B/MT, VANDER JOSÉ DA SILVA RIBEIRO - OAB:6160-B/MT

 Diante do exposto, julgo parcialmente procedente o presente feito para 

declarar rescindindo o contrato de aluguel firmado entre as partes, 

condenando o requerido ao pagamento dos valores devidos a titulo de 

aluguéis vencidos no período compreendido entre 03/07/2011 até a efetiva 

desocupação, acrescidos de juros e correção monetária desde o 

vencimento de cada parcela, mais as prestações que se venceram 

durante o processo, até a efetiva desocupação do imóvel., reconhecendo 

contudo a prescrição dos débitos anteriores a 3/7/2011, Em razão da 

sucumbência recíproca, por força do disposto nos artigos 82, § 2º, 85, 

caput § 2º, incs. I a IV, e 86, todos do Código de Processo Civil, a parte 

autora arcará com 30% e a parte requerida com 70% das custas e 

despesas processuais, bem como condeno a parte autora a pagar ao 

advogado da parte ré honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o 

valor da causa, distribuídos na mesma proporção entre os patronos das 

partes, ou seja, caberá ao autor o pagamento de honorários do patrono do 

requerido no importe de 6% do valor da causa e o ao requerido o 

pagamento de honorários ao patrono do autor no percentual de 14% do 

valor da causa.Outrossim, considerando-se a demonstração quanto a 

existência da relação contratual de locação e a inadimplência do requerido 

e sendo certo a caução já ofertada, de rigor o deferimento nesta 

oportunidade da tutela liminar, determinando-se e expedição de mandado 

para o despejo do requerido, que deve ser intimado para desocupar o 

imóvel no prazo de 10 dias..Por fim, julgo extinto o processo, com 

resolução do mérito, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Com o trânsito em julgado, pagas eventuais custas 

processuais remanescentes ou adotadas as providências pertinentes, 

arquive-se.Cumpra-se, expedindo o necessário ao cumprimento desta 

sentença.Preclusas as vias impugnativas, proceda-se o levantamento da 

caução ofertada.P. R. I. C.Tangará da Serra, 28 de junho de 2018.Marcos 

Terencio Agostinho PiresJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 143652 Nr: 3185-78.2012.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR PINA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO DE LARA 

MOSQUEIRO - OAB:11178, Elber Ribeiro Coutinho de Jesus - 

OAB:15020-B, ELIZETE APARECIDA OLIVEIRA SCATIGNA - 

OAB:12.090-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HENRIQUE CRISTÓVÃO 

ALMEIDA - OAB:OAB-MT 9585, LINDOLFO ALVES DA COSTA - 

OAB:4366/MT

 Portanto, pelas razões mencionadas e preenchidos os requisitos legais, 

nos termos do art. 98 do CPC, defiro parcialmente o pedido de gratuidade 

da justiça ao requerido, pleiteado às fls. 132, com efeitos somente a partir 

desta decisão, portanto, sem retroação.Por fim, cumpra-se o último 

parágrafo da sentença de fl. 130/v.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 281586 Nr: 10291-81.2018.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DAYCOVAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO GONÇALVES DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:9.948-A-MT, Jamil Alves de Souza - OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

O artigo 321 do Código de Processo Civil dispõe que quando a inicial 

“apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de 

mérito” o juiz determinará que o autor a emende, ou complete, no prazo de 

15 (quinze) dias.

No caso dos autos, verifica-se que a parte requerente colacionou aos 

autos cópia de Instrumento de Protesto com fins de comprovação da mora 

do requerido, todavia, o documento acostado à fl. 29 encontra-se ilegível, 

devendo ser substituído por cópia legível.

Assim, intime-se o autor para sanar as irregularidades no prazo de 15 

(quinze) dias.

Decorrido o prazo sem cumprimento pela parte autora, intime-se aquela 

pessoalmente, nos termos do artigo 485, §1º, do Código de Processo Civil, 

para suprir a falta no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de indeferimento 

da inicial.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 181963 Nr: 24096-43.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COFEMA COMÉRCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YARA BRASIL FERTILIZANTES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON MELLO ROBERTO - 

OAB:8095/MT, Kelly Anayana Bortoluzzi - OAB:10062/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANO ROSA DE 

CARVALHO - OAB:35462/RS, EUTICHIANO DAVI NETO - OAB:3801/RS, 

LUCIANO BENETTI TIMM - OAB:170.628 A, RAFAEL BICCA MACHADO 

- OAB:OAB/RS44096, VANUSA SANTANA - OAB:23334/MT

 Ante o exposto, NÃO ACOLHO a pretensão deduzida na inicial e JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido da parte autora.CONDENO a parte autora ao 

pagamento das despesas, custas e honorários advocatícios, que fixo em 

10% sobre o valor da causa, Por oportuno, DECLARO EXTINTO o feito com 

resolução do mérito, nos termos do inciso I do art. 487 do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 245521 Nr: 13186-49.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELLEN RAYANE SANTIAGO DOS ANJOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daniel dos Anjos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAQUIM GOMES DE OLIVEIRA - 

OAB:17614-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARTIDIANA APARECIDA 

BETONI SILVA - OAB:OAB/MT 19002, VILSON SOARES FERRO - 

OAB:11830/MT

 [...]Ante o exposto, nos termos da fundamentação acima e por tudo mais 

que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na 

inicial, e, consequentemente, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 
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Processo Civil.Em atenção ao princípio da causalidade, condenado a 

requerente ao pagamento das despesas processuais e dos honorários 

advocatícios, estes em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos 

termos do que dispõe o artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, cuja 

exigibilidade encontra-se suspensa em razão dos benefícios da 

assistência judiciária gratuita deferida.Publique-se, registre-se, intimem-se 

e se cumpra.Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se com as 

cautelas legais.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 249357 Nr: 16099-04.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO MOREIRA DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR EVARISTO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...]Por outro lado, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de indenização por 

dano moral, ante a ausência de situação potencialmente constrangedora a 

que foi submetida à vítima, por culpa ou dolo do ofensor.A título de 

sucumbência condeno a parte requerida ao pagamento das despesas 

processuais e dos honorários advocatícios, estes em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da condenação, nos termos do que dispõe o artigo 

85, §2º, do Código de Processo Civil e com fulcro no princípio da 

causalidade.Por fim, JULGO EXTINTO o processo, com resolução do 

mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil.Publique-se, registre-se, intime-se e se cumpra.Preclusas as vias 

impugnativas, arquivem-se com as cautelas legais.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 123142 Nr: 2180-89.2010.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIRSON PEREIRA PAULA, MARIA JOSE DA SILVA 

PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI 

SUDOESTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dalton Miranda Costa. - 

OAB:12792-A, KLEITON ARAÚJO CARVALHO - OAB:MT. 12.842, 

LIDIANE FORCELINI - OAB:10.057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISMAR SANCHES 

LOPES - OAB:1708-B/MT, LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT, 

MARIANA FRANCISCA DE SOUZA SANCHES - OAB:10938/MT

 Vistos etc.

Cuida-se de ação Anulatória c/c Danos Morais ajuizado por Dirson Pereira 

Paula e Maria José da Silva Pereira em face de Cooperativa de Credito de 

Livre Admissão de Associados Sudoeste de Mato Grosso , ambos 

qualificados no encarte processual em epígrafe.

Em manifestação de fls. 419/420, as partes informaram que compuseram 

acordo nos autos em epígrafe, em razão disso, pugnaram pela sua 

homologação.

Os autos vieram-me conclusos.

É o sucinto relatório.

 Fundamento e decido.

Observo que os termos tratados no ajuste entabulado entre as partes 

versam sobre direitos disponíveis. Desse modo, homologo o inteiro teor do 

ajuste combinado, para que produza seus legais e jurídicos efeitos.

Em consequência, com fulcro no artigo 922 do Código de Processo Civil, 

suspenda-se os autos até 10/07/2021, nos moldes do acordo.

Certificado o decurso de prazo para o cumprimento do acordo, intime-se 

as partes para se manifestarem, então, voltem-me os autos conclusos 

para análise da extinção da ação.

Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 237998 Nr: 5221-20.2017.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AIRTON DE ANDRADE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIVO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOURENY DE ARRUDA R. DE 

JESUS FERREIRA - OAB:OAB/MT 14.108

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA BARBARA DE 

OLIVEIRA SODRE - OAB:OAB/MT 13.333

 Ante o exposto, nos termos da fundamentação acima e por tudo mais que 

dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos 

formulados pelo requerente, confirmando a liminar concedida e declarar a 

inexistência de relação contratual com a requerida a partir de 03/05/2016, 

com o cancelamento dos serviços de telefonia móvel e quaisquer 

cobranças oriundas deste contrato; bem como condeno a empresa 

requerida ao pagamento, a título de dano moral, na importância de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), cuja correção monetária é incidente desde a 

data do arbitramento por força da Súmula 326 do STJ e juros incidentes 

desde a data do evento dano, conforme Súmula 54 do STJ.A título de 

sucumbência, considerando-se a parcial procedência da demanda, 

condeno cada parte a arcar com 50% das custas processuais, e 50% dos 

honorários advocatícios, estes fixados 20% do valor dado a causa, 

devendo a parte autora arcar com os honorários do patrono do requerido 

no patamar de 50% da verba já arbitrada, observando-se a suspensão da 

exigibilidade em razão da gratuidade de justiça já deferida, devendo, por 

outro lado o requerido arcar com os 50% restantes dos honorários 

devidos ao patrono do autor.Por fim, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com 

resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil.Publique-se, registre-se, intime-se e se cumpra.Com o 

transito em julgado, arquive-se.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 273476 Nr: 3816-12.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOTEAMENTO PARQUE TARUMA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOLANGE SILVA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA MARA BETONI - 

OAB:20872/0, KLEITON ARAÚJO CARVALHO - OAB:MT. 12.842, 

LIDIANE FORCELINI - OAB:10.057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Cuida-se de ação de recisão contratual ajuizada por Loteamento Parque 

Taruma LTDA em face de Solange Silva dos Santos, ambos qualificados 

no encarte processual em epígrafe.

Em manifestação de fls. 144/146 as partes informaram que compuseram 

acordo nos autos em epígrafe, em razão disso, pugnaram pela sua 

homologação.

Os autos vieram-me conclusos.

É o sucinto relatório.

 Fundamento e decido.

Observo que os termos tratados no ajuste entabulado entre as partes 

versam sobre direitos disponíveis. Desse modo, homologo por sentença o 

inteiro teor do ajuste combinado, para que produza seus legais e jurídicos 

efeitos.

Em consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, 

julgo extinto o processo com resolução de mérito, na forma do artigo 487, 

inciso III, alínea “b” c/c artigo 12, §2º, inciso I, ambos do Código de 

Processo Civil.

Honorários advocatícios como acordado, eventuais custas 

remanescentes, isentas, nos termos do artigo 90, § 3º do Código de 

Processo Civil.

Considerando-se que as partes desistem do prazo recursal, proceda-se 

desde já o cumprimento integral do acordo, arquivando-se posteriormente 

com as anotações e cautelas legais.

Publique-se. Intime-se e se cumpra.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 280714 Nr: 9534-87.2018.811.0055

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: M. MARTINS RODRIGUES DANCETERIA-ME, SERRA 

DOURADA COMÉRCIO DE GÁZ E AGUA MINERAL LTDA, M. C. MACHADO 

TORMES - ME, A. V. DOS SANTOS COMERCIO DE GÁS, SERVE GAZ COM. 

DE GAZ EIRELLI-ME, M. A. B. MENDES & CIA-LTDA-ME, SILAS SILVA DOS 

SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS 

CAMINHONEIROS - ABCAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMAIR CICERO DE OLIVEIRA - 

OAB:13286-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...]Posto isso, na forma do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo 

Civil, julgo extinto o processo sem resolução do mérito, em razão da perda 

superveniente do objeto.Custas e despesas pelos autores.Ante a 

inexistência de angularização processual, deixo de promover a 

condenação de honorários advocatícios.Publique-se, registre-se, 

intimem-se e se cumpra.Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se com 

as cautelas legais.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 216368 Nr: 6941-56.2016.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ PEREIRA PARENTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A/MT, CARMEN LUCIA MENDES ARAUJO OLYNTHO - 

OAB:22510/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APARECIDO BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:3881/MT, Vivian Carla Dos Santos Zuchetto - 

OAB:5.258/MT

 Vistos,

Compulsando os autos e os documentos trazidos pelo requerente, verifico 

que não houve atendimento integral do comando judicial de fl. 79, eis que a 

parte autora não trouxe aos autos planilha com evolução detalhada do 

débito, discriminando todas as operações financeiras do requerido no 

período do inadimplemento a partir de janeiro de 2015, eis que os extratos 

às fls. 93/98 são do período de janeiro de 1997 a novembro de 2012.

Assim, intime-se o requerente para, no prazo de 15 dias, apresentar nos 

autos os extratos da conta corrente do requerido, bem como de planilha 

de evolução do débito com aplicação dos encargos de inadimplemento 

desde a constituição em mora.

Apresentados os documentos supra, oportunize-se manifestação do 

requerido e após voltem-me conclusos para deliberação.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 257956 Nr: 23167-05.2017.811.0055

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OZIEL CORDEIRO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAUREN JULIE LIRIA FERNANDES 

TEIXEIRA ALVES - OAB:23380 MT/O, LUIZ ANTONIO BRASIL 

FERNANDES - OAB:20.629/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...]Posto isso, considerando que a parte autora não cumpriu o 

determinado à fl.61, INDEFIRO A INICIAL, com esteio nos artigos 485, inciso 

I e 321, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil e, por 

conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO.Custas e despesas pela parte autora, cuja exigibilidade 

encontra-se suspensa em razão da gratuidade que neste ato defiro.Ante 

a inexistência de angularização processual, deixo de promover a 

condenação de honorários advocatícios.Publique-se, registre-se, 

intimem-se e se cumpra.Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se com 

as cautelas legais.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 280910 Nr: 9711-51.2018.811.0055

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENESIO LOPES RIBEIRO, JOSÉ ARMANDO ARGENTA, 

RODRIGO CALETTI DEON, RUBIA ARGENTA DEON, NEIVA NOVELLO 

ARGENTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ HENRIQUE BARBOSA 

MATIAS - OAB:21936/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SÉRVIO TULIO DE BARCELOS 

- OAB:MT 14.258-A

 Vistos,

O artigo 321 do Código de Processo Civil dispõe que quando a inicial 

“apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de 

mérito” o juiz determinará que o autor a emende, ou complete, no prazo de 

15 (quinze) dias.

No caso dos autos, verifica-se que a lide gira em torno de alegadas 

cobranças abusivas por parte dos embargados oriundo da execução da 

cédula rural nº 40/01800-8 para financiamento de atividade rural, cujo 

valor perfazia a importância de R$943.858,22, inadimplida, gerando o 

débito perseguido, o que, em uma primeira análise, não convalida com a 

necessidade de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, 

possuindo os embargantes, inclusive, vários veículos, conforme consulta 

anexa realizada perante o sistema Renajud.

Outrossim, abstrai-se do documento de fl. 63 que o embargante Genesio 

Lopes Ribeiro declara possuir renda acima de R$ 10.000,00, dissonando 

de sua declaração de imposto de renda (fls 46/50), o que, em tese, afasta 

a presunção de hipossuficiência do requerente.

Desse modo, intime-se os embargantes para que comprovem que não 

possuem condições de arcar com as custas, as despesas processuais e 

honorários advocatícios, na forma da lei, sob pena de indeferimento, ou 

recolha as custas e despesas processuais, no prazo de 15 dias.

No mesmo prazo, devem os embargantes emendar a inicial para adequar o 

valor dado à causa ao débito perseguido na execução em apenso, bem 

como colacionar documentação dos embargantes pessoas física com os 

devidos comprovantes de endereço.

Devem também colacionar aos autos memória atualizada do debito, no que 

tange o alegado excesso de execução, visto que prescinde de dilação 

probatória para auferir quais os encargos considerados ilícitos pelos 

embargantes.

Com a emenda, voltem-me para apreciação.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 282828 Nr: 11348-37.2018.811.0055

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RDS, DILMA JACINTO DE SOUZA, CAMILA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GMAC ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Primeiramente concedo a parte autora os benefícios da gratuidade da 

justiça, nos moldes ditados pelos artigos 98, e seguintes do NCPC, 

destacando-se que tal decisão poderá ser revista a qualquer tempo em 

caso de alteração da sua situação.

Oficie-se ao posto do INSS local para que informe a este Juízo a respeito 

da relação de dependentes do falecido Erondino de Souza, eventualmente 

existentes em seus cadastros.

Oficie-se também a GMAC Administradora de Consórcios Ltda - Chevrolet, 

solicitando informações acerca da existência de recursos financeiros em 

nome do de cujus.

 Sem prejuízo das deliberações supra, remetam-se os autos ao Cartório 

Distribuidor, para que certifique-se acerca da existência ou não de 

abertura de inventário em nome do de cujus.

Deverá também o Cartório Distribuidor regularizar o presente feito 

procedendo a retirada da empresa cadastrada no polo passivo, eis que 

não qualificada como requerida na inicial, bem como por trata-se de 
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procedimento de jurisdição voluntária para concessão de alvará judicial.

Estando a petição inicial devidamente instruída, dê-se vista dos autos ao 

representante do Ministério Público.

Após, voltem-me os autos conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 16288 Nr: 2521-33.2001.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVEIRA & CIA LTDA METALURGICA 2000, 

Aristides Rodrigues da Silveira, Sirlene Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELIR FÁTIMA JACOBOWSKI 

GEIER - OAB:3437/MT

 [...]XV – Sem prejuízo das deliberações supra, para fins de 

credenciamento do leiloeiro, encaminhe ao mesmo “Termo de Declaração 

do Leiloeiro” e “Termo de Credenciamento e Compromisso de Leiloeiro 

Oficial e Leiloeiro Rural”, juntando-se posterior aos presentes autos.XVI - 

Intime-se também o terceiro identificado na certidão de fls. 478, para 

ciência dos atos de constrição e para apresentar eventuais embargos, 

nos termos do art. 674 do CPC.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 231326 Nr: 19986-30.2016.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVEREST FOMENTO MERCANTIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEMENTES NOVA FRONTEIRA S/A, 

GRAOPLAST INDUSTRIA E COMERCIO AGRICOLA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO DA SILVA ALVES - 

OAB:6851-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISMAR SANCHES 

LOPES - OAB:1708-B/MT

 Vistos.

Considerando o desinteresse do exequente na manutenção da anotação 

de crédito na execução código 58824, defiro o pedido, devendo ser 

expedido o necessário para a baixa da anotação à fl. 206.

Outrossim, defiro o pedido de penhora sob os imóveis indicados às fls. 

176/188.

Tome-se por termo a penhora dos imóveis registrados sob as matrículas 

n.º 66, 973 e 974 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de 

Sapezal/MT, expedindo-se o necessário para seu registro.

Proceda-se a avaliação dos imóveis, oportunizando-se manifestações das 

partes.

Intimem-se os executados, bem como os eventuais credores que possuem 

garantias/constrições já vinculadas às mencionadas matrículas.

Oportunize-se ao exequente manifestação quanto à adjudicação do bem, 

indicação de leiloeiro ou mesmo a realização de venda extrajudicial, 

consignando-se que na ausência de indicação caberá a este Juízo a 

designação de leiloeiro.

Cumpridas as diligências supra, conclusos para fixação dos parâmetros 

nos termos dos artigos 880 e 885 do Código de Processo Civil.

Indefiro o pedido de nova intimação da terceira Bom Futuro Agrícola Ltda 

para apresentação de contratos de arrendamento com a executada, uma 

vez que já evidenciada a ausência de créditos da executada para com 

aquela.

Ante o requerimento de inserção do CNPJ das executadas junto aos 

órgãos de proteção ao crédito, proceda-se a inclusão do nome dos 

executados perante o cadastro de inadimplentes, por meio do sistema 

SERASAJUD, nos termos dos artigos 517 e 782, §3º do Código de 

Processo Civil.

Considerando o relatório anexo, a diligência restou frutífera somente em 

relação a Sementes Nova Fronteira S/A, sendo que o CNPJ de Grãoplast 

Ltda retornou como inválido junto aos sistemas conveniados, devendo o 

exequente diligenciar sobre o atual CNPJ da executada para fins de nova 

inserção da ordem no sistema de proteção ao crédito.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 159408 Nr: 8340-28.2013.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BASF S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODELCIO ARTUR PANEBECKER, FLAVIANE 

RAMALHO DOS SANTOS, CLENI MARIA PANNEBECKER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL VIANA DE MELO - 

OAB:OAB/SP 309.229, GEOVANI LUIZ MUNARI LOTHAMMER - 

OAB:14554/MT, MAX SIVERO MANTESSO - OAB:200889/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELLY FERREIRA LIMA DE 

FREITAS - OAB:18068, FLAVIANE RAMALHO PANNEBECKER - OAB: 

MT 9189, GASTÃO BATISTA TAMBARA - OAB:12529/A

 Vistos etc.

Cuida-se de ação de Execução para entrega de coisa incerta ajuizada por 

Basf S/A em face de Odelcio Arthur Panebecker e outros ambos 

qualificados no encarte processual em epígrafe.

Em manifestação de fls. 582/583, as partes informaram que compuseram 

acordo nos autos em epígrafe, em razão disso, pugnaram pela sua 

homologação.

Os autos vieram-me conclusos.

É o sucinto relatório.

 Fundamento e decido.

Observo que os termos tratados no ajuste entabulado entre as partes 

versam sobre direitos disponíveis. Desse modo, homologo o inteiro teor do 

ajuste combinado, para que produza seus legais e jurídicos efeitos.

Em consequência, com fulcro no artigo 922 do Código de Processo Civil, 

suspenda-se os autos até 05/05/2020, nos moldes do acordo.

Certificado o decurso de prazo para o cumprimento do acordo, intime-se 

as partes para se manifestarem, então, voltem-me os autos conclusos 

para análise da extinção da ação.

Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 277114 Nr: 6669-91.2018.811.0055

 AÇÃO: Liquidação por Artigos->Procedimento de Liquidação->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVONE JORGE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE FERREIRA DA SILVA - 

OAB:22539/O-MT, NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, considerando que a parte autora não cumpriu o determinado à 

fl.33, INDEFIRO A INICIAL, com esteio nos artigos 485, inciso I e 321, 

parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil e, por conseguinte, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.Custas e 

despesas pela parte autora, cuja exigibilidade encontra-se suspensa em 

razão da gratuidade que neste ato defiro.Ante a inexistência de 

angularização processual, deixo de promover a condenação de 

honorários advocatícios.Publique-se, registre-se, intimem-se e se 

cumpra.Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se com as cautelas 

legais.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 257957 Nr: 23169-72.2017.811.0055

 AÇÃO: Liquidação Provisória de Sentença pelo Procedimento 

C o m u m - > P r o c e d i m e n t o  d e  L i q u i d a ç ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DALVANI RODRIGUES DA SILVA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAUREN JULIE LIRIA FERNANDES 

TEIXEIRA ALVES - OAB:23380 MT/O, LUIZ ANTONIO BRASIL 

FERNANDES - OAB:20.629/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRO TEIXEIRA 

RODRIGUES - OAB:3406/AC, HORST VILMAR FUCHS - OAB:OAB/ES 

12.529

 Vistos,

Cuida-se de liquidação de sentença c/c pedido cautelar incidental ajuizada 

por Dalvani Rodrigues da Silva Souza em desfavor de Ympactus 

Comercial Ltda., ambos qualificados no encarte processual em epígrafe, 
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objetivo o recebimento do valor de R$ 41.911,02, referente a várias contas 

Family.

Com a inicial vieram os documentos de fls. 11/50 e 55/58.

Recebida a inicial, determinou-se a citação da empresa requerida e o 

encaminhamento de ofício ao Juízo da 2ª Vara da Comarca de Rio 

Branco/AC, solicitando-se os extratos em nome do requerente (fl. 59).

Apesar de devidamente citada (fl. 63), a empresa requerida se quedou 

inerte (fl. 64).

Instado (fl. 67), o requerente requereu a procedência do pedido (fl. 68).

Após os autos vieram-me conclusos.

É o relato necessário.

Fundamento e decido.

Processo em ordem, sem vícios ou irregularidades pendentes de 

saneamento, presentes estando os pressupostos processuais de 

existência e de validade da relação constituída, bem como as correlatas 

condições da ação.

As partes são capazes e estão representadas, e não havendo 

prejudiciais de mérito a serem analisadas, declaro saneado o processo.

 Fixo como ponto controvertido da demanda o montante investido pela 

parte autora junto à empresa requerida.

Considerando-se a imprescindibilidade dos extratos para a apuração do 

real valor devido ao requerente e com fulcro no princípio de cooperação, 

reitere-se ofício ao Juízo da 2ª Vara da Comarca de Rio Branco/AC, 

solicitando-se os extratos em nome do requerente, com o fim de elucidar o 

quanto foi investido e o que já foi adimplido.

Com a resposta, oportunize-se manifestação das partes, no prazo legal.

Após, encaminhe os autos conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 249878 Nr: 16513-02.2017.811.0055

 AÇÃO: Liquidação Provisória de Sentença pelo Procedimento 

C o m u m - > P r o c e d i m e n t o  d e  L i q u i d a ç ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ AMARO DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODACIR JOSE DIAS 

CAVALHEIRO - OAB:2159/0mt

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HORST VILMAR FUCHES - 

OAB:12529/ES

 Vistos,

Cuida-se de liquidação de sentença ajuizada por josé Amaro de Lima em 

desfavor de Ympactus Comercial Ltda., ambos qualificados no encarte 

processual em epígrafe, objetivo o recebimento do valor de R$ 34.650,00, 

referente a 11 (onze) contas Family.

Com a inicial vieram os documentos de fls. 09/35.

Recebida a inicial, determinou-se a citação da empresa requerida e o 

encaminhamento de ofício ao Juízo da 2ª Vara da Comarca de Rio 

Branco/AC, solicitando-se os extratos em nome do requerente (fl. 36).

Apesar de devidamente citada (fl. 41), a empresa requerida se quedou 

inerte (fl. 43).

Instado (fl. 44), o requerente requereu a procedência do pedido ou a 

expedição de ofício ao Juízo da 2ª Vara da Comarca de Rio Branco/AC 

para apresentação dos extratos da conta do requerente (fl. 45/46).

Os autos vieram-me conclusos.

É o relato necessário.

Fundamento e decido.

Processo em ordem, sem vícios ou irregularidades pendentes de 

saneamento, presentes estando os pressupostos processuais de 

existência e de validade da relação constituída, bem como as correlatas 

condições da ação.

As partes são capazes e estão representadas, e não havendo 

prejudiciais de mérito a serem analisadas, declaro saneado o processo.

 Fixo como ponto controvertido da demanda o montante investido pela 

parte autora junto à empresa requerida.

Considerando-se a imprescindibilidade dos extratos para a apuração do 

real valor devido ao requerente e com fulcro no princípio de cooperação, 

reitere-se ofício ao Juízo da 2ª Vara da Comarca de Rio Branco/AC, 

solicitando-se os extratos em nome do requerente, com o fim de elucidar o 

quanto foi investido e o que já foi adimplido.

Com a resposta, oportunize-se manifestação das partes, no prazo legal.

Após, encaminhe os autos conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 257659 Nr: 22926-31.2017.811.0055

 AÇÃO: Liquidação Provisória de Sentença pelo Procedimento 

C o m u m - > P r o c e d i m e n t o  d e  L i q u i d a ç ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE LEONÇO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAUREN JULIE LIRIA FERNANDES 

TEIXEIRA ALVES - OAB:23380 MT/O, LUIZ ANTONIO BRASIL 

FERNANDES - OAB:20.629/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HORST VILMAR FUCHES - 

OAB:12529/ES

 Vistos,

Cuida-se de liquidação de sentença ajuizada por José Leonço da Silva em 

desfavor de Ympactus Comercial Ltda., ambos qualificados no encarte 

processual em epígrafe, objetivando o recebimento do valor de R$ 

1.557,57.

Com a inicial vieram os documentos de fls. 12/41 e 47/53.

Recebida a inicial, determinou-se a citação da empresa requerida e o 

encaminhamento de ofício ao Juízo da 2ª Vara da Comarca de Rio 

Branco/AC, solicitando-se os extratos em nome do requerente (fl. 54).

Apesar de devidamente citada (fl. 58), a empresa requerida se quedou 

inerte (fl. 43).

Instada (fl. 60), a requerente pugnou pela decretação de revelia da 

empresa requerida (fl. 61).

Os autos vieram-me conclusos.

É o relato necessário.

Fundamento e decido.

Processo em ordem, sem vícios ou irregularidades pendentes de 

saneamento, presentes estando os pressupostos processuais de 

existência e de validade da relação constituída, bem como as correlatas 

condições da ação.

As partes são capazes e estão representadas, e não havendo 

prejudiciais de mérito a serem analisadas, declaro saneado o processo.

 Fixo como ponto controvertido da demanda o montante investigo pela 

parte autora junto à empresa requerida.

Considerando-se a imprescindibilidade dos extratos para a apuração do 

real valor devido a requerente e com fulcro no princípio de cooperação, 

reitere-se ofício ao Juízo da 2ª Vara da Comarca de Rio Branco/AC, 

solicitando-se os extratos em nome do requerente, com o fim de elucidar o 

quanto foi investido e o que já foi adimplido.

Com a resposta, oportunize-se manifestação das partes, no prazo legal.

Após, encaminhe os autos conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 257662 Nr: 22928-98.2017.811.0055

 AÇÃO: Liquidação Provisória de Sentença pelo Procedimento 

C o m u m - > P r o c e d i m e n t o  d e  L i q u i d a ç ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA RUIZ DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAUREN JULIE LIRIA FERNANDES 

TEIXEIRA ALVES - OAB:23380 MT/O, LUIZ ANTONIO BRASIL 

FERNANDES - OAB:20.629/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Cuida-se de liquidação de sentença c/c pedido cautelar incidental ajuizada 

por Aparecida Ruiz da Silva em desfavor de Ympactus Comercial Ltda., 

ambos qualificados no encarte processual em epígrafe, objetivo o 

recebimento do valor de R$ 8.090,84, referente a várias contas Family.

Com a inicial vieram os documentos de fls. 11/45.

Recebida a inicial, determinou-se a citação da empresa requerida e o 

encaminhamento de ofício ao Juízo da 2ª Vara da Comarca de Rio 

Branco/AC, solicitando-se os extratos em nome do requerente (fl. 46).

Apesar de devidamente citada (fl. 50), a empresa requerida se quedou 

inerte (fl. 51).

Instado (fl. 52), o requerente requereu a procedência do pedido com a 

decretação de revelia da requerida (fl. 53).

Após os autos vieram-me conclusos.
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É o relato necessário.

Fundamento e decido.

Processo em ordem, sem vícios ou irregularidades pendentes de 

saneamento, presentes estando os pressupostos processuais de 

existência e de validade da relação constituída, bem como as correlatas 

condições da ação.

As partes são capazes e estão representadas, e não havendo 

prejudiciais de mérito a serem analisadas, declaro saneado o processo.

 Fixo como ponto controvertido da demanda o montante investido pela 

parte autora junto à empresa requerida.

Considerando-se a imprescindibilidade dos extratos para a apuração do 

real valor devido ao requerente e com fulcro no princípio de cooperação, 

reitere-se ofício ao Juízo da 2ª Vara da Comarca de Rio Branco/AC, 

solicitando-se os extratos em nome do requerente, com o fim de elucidar o 

quanto foi investido e o que já foi adimplido.

Com a resposta, oportunize-se manifestação das partes, no prazo legal.

Após, encaminhe os autos conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 273706 Nr: 4038-77.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENESIO LOPES RIBEIRO, JOSÉ ARMANDO 

ARGENTA, RODRIGO CALETTI DEON, RUBIA ARGENTA DEON, NEIVA 

NOVELLO ARGENTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ HENRIQUE BARBOSA 

MATIAS - OAB:21936/O

 Vistos,

Considerando o postulado pelo exequente e a necessidade de melhor 

análise quanto a pertinência e interesse no imóvel ofertado como garantia 

da execução, defiro o pedido de dilação postulado pelo exequente à fl. 89, 

concedendo novo prazo de 15 (quinze) dias, para manifestar-se sobre o 

pedido.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem-me para análise.

As providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 145894 Nr: 5603-86.2012.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSALINA VALERIO DA SILVA ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO CARTÕES S/A, BANCO 

BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA 

- OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:OAB/MT 3.056

 Assim, entendo aplicável o disposto no art. 526, §2º, do CPC, 

prosseguindo-se o feito pelo valor remanescente.Expeça-se alvará dos 

valores depositados integralmente em favor do patrono da autora, 

observando-se a conta indicada à fl. 145 e os termos do Provimento 

nº68/2018 CNJ.Na sequência, intime-se o executado, na pessoa de seus 

advogados, para pagar a dívida na sua integralidade, custas e despesas 

processuais, além da multa de 10% e honorários advocatícios do 

cumprimento de sentença, também fixados no patamar 10% sobre a 

diferença, nos termos do art. 526, § 2º, no prazo de 15 (quinze) dias, a 

contar da intimação.Fica o executado advertido de que, transcorrido o 

prazo previsto no artigo 523 do CPC sem o pagamento voluntário, inicia-se 

o prazo de 15 (quinze) dias para que, independente de penhora ou nova 

intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.Sendo pago o 

valor pelo executado, nos moldes pleiteados e sem contraposições, 

expeça-se desde já o alvará em favor do exequente, atentando-se à 

Secretaria para os poderes outorgados na procuração.Não ocorrendo o 

pagamento voluntário no prazo do artigo 523 do CPC, o débito será 

acrescido de nova multa de 10% (dez por cento) e, também, de honorários 

de advogado de 10% (dez por cento), oportunidade em que a parte 

exequente deverá ser intimada para atualizar o valor da dívida, com a 

inclusão de multa, se ainda não incluída no cálculo, no prazo de 15 

(quinze) dias.Outrossim, na inexistência de recurso pendente e 

transcorrido o prazo do artigo 523, mediante o recolhimento das 

respectivas taxas, a parte exequente poderá requerer diretamente à 

Secretaria a expedição de certidão, nos termos do artigo 517 do CPC, que 

servirá também aos fins previstos no artigo 782, §3º, do CPC.Destarte, 

remetam-se os autos ao Cartório Distribuidor, com finalidade de retificar a 

autuação e distribuição, uma vez que o feito passa a tramitar como 

cumprimento de sentença.Às providências. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 186520 Nr: 3915-84.2015.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO VITORINO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO ROBERTO VIEIRA - 

OAB:MT 12.983, HEBER MARIANO GONÇALVES - OAB:22186/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE EDGARD DA CUNHA 

BUENO FILHO - OAB:13604-A/MT

 Vistos.,

Cuida-se de cumprimento de sentença movido por Sebastião Vitorino de 

Souza em face de Banco Bradesco Financiamento S/A, ambos 

qualificados no encarte processual em epígrafe.

Recebido o cumprimento de sentença foi realizado o pagamento voluntário 

pelo executado. Por conseguinte, foi expedido alvará em favor da 

exequente e do executado conforme a decisão de fl. 254, intimado às 

partes para se manifestarem permaneceram inertes.

Em seguida, os autos vieram conclusos.

É o relato necessário.

Fundamento e Decido.

Ocorrendo o cumprimento da obrigação, só cumpre ao Estado Juiz apor ao 

seu crivo para determinar a extinção do feito, visto que atingida a 

finalidade da tutela jurisdicional.

Posto isso, na forma do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, 

julgo extinto o presente feito pelo pagamento do crédito cobrado.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os presentes autos com as 

cautelas legais.

Eventuais custas finais pela parte executada.

Publique-se, registre-se, intimem-se e se cumpra.

Às providências.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 279342 Nr: 8553-58.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSIVALDO RIBEIRO DA 

COSTA - OAB:20018/O

 Executivo de pena nº. 8553-58.2018.811.0055 – cód. 279342

VISTOS EM CORREIÇÃO

1. Determino a elaboração de novo cálculo de pena.

2. Em seguida, dê-se VISTA à Defesa e depois ao Ministério Público 

(Resolução nº 113/2010, do CNJ), para manifestação quanto ao novo 

cálculo.

 3. Após, RETORNEM os autos CONCLUSOS para homologação do cálculo 

e envio de cópia ao recuperando.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Tangará da Serra, 04 de junho de 2018.

FRANCISCO NEY GAÍVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 162447 Nr: 13831-16.2013.811.0055
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 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEI GONÇALVES DE FARIA, JONAS 

APARECIDO NINFA DE ARANTES, NEREU CARLOS DAVILA, RONY KLEY 

VIEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Afonso Decanini Neto - 

OAB:OAB/MT 9.123, JOAQUIM GOMES DE OLIVEIRA - OAB:17614-MT, 

JULIO CESAR BRUM DE MATTOS - OAB:16.156-MT, LUIS FERNANDO 

DECANINI - OAB:OAB/MT 9.993-B, ROMAIR CICERO DE OLIVEIRA - 

OAB:13286-A

 Vistos. 1) Compulsando os autos, verifica-se que o feito já esta maduro 

para sentença em relação aos acusados Nei Gonçalves, Jonas Aparecido 

Ninfa de Arantes e Nereu Carlos Davila, sendo certo que se trata de 

processo inserido em meta prioritária, sendo certo que o prazo 

prescricional se aproxima. Contudo, a formação de novo feito importaria 

em gastos por demais, sendo certo que o feito está na fase final. Assim, 

fixo o prazo de 05 dias para que a defesa apresente os endereços das 

testemunhas Jefferson Tiago Silva e Hiego Lima Campos. 2) Desde já, 

designo audiência de instrução e julgamento para oitiva das referidas 

testemunhas, bem como interrogatório do acusado para o dia 27 de agosto 

de 2018, às 17:30 horas, saindo os presentes intimados. 3) Ressalto que 

cartas precatórias não suspendem o andar do feito, motivo pelo qual a 

secretaria deve certificar apenas quanto ao escoamento do prazo de 

cumprimento quanto as já expedidas.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 237993 Nr: 5211-73.2017.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELLINGTON ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Carlos Cortes - 

OAB:20381/O, KATIA GORETT DE SOUZA GOULART - OAB:20.022, 

MAURICIO MONTAGNER - OAB:20670/MT

 Vistos. 1) Junto aos autos consulta ao SPC e Infojud quanto ao endereço 

da testemunha Gilberto, sendo certo que há divergência entre os mesmos, 

motivo pelo qual a acusação deverá se manifestar no prazo de 05 dias. 2) 

Após, voltem os autos conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 264994 Nr: 28396-43.2017.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO BARBOSA FERREIRA, RAFAEL 

SILVA NASCIMENTO, Willian Santos da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEIMES LEÃO DE SOUZA - 

OAB:19.778/MT, Elisabete Rute Rieth - OAB:10301/MT, PAULA 

PATRICIA PASQUALLI - OAB:10.633 OAB/MT, VANUSA SANTANA - 

OAB:

 Certifico que o recurso de apelação inteposto pela defesa do réu 

EDUARDO BARBOSA FERREIRA, é tempestivo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 172045 Nr: 13654-18.2014.811.0055

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADALTO ROSA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LIVRADA APARECIDA GAETE 

- OAB:15117

 Intimação do patrono do reeducando para manifestação acerca do cálculo 

de pena anexo aos autos, no prazo legal.

Ingrid Balconi

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 253550 Nr: 19612-77.2017.811.0055

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL, MARIA DE FÁTIMA 

DOS SANTOS, LUZELY PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO FERREIRA DAS NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE MARIA BARBOSA - 

OAB:16697/O, TALIARA TEIXEIRA SGUAREZI - OAB:22908

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO SOARES MOREIRA - 

OAB:11.124

 Intime-se assistente de acusação, para os fins do art.422 do CPP, uma 

vez que a legislação de regência lhe faculta propor meios de prova, nos 

termos do art. 271do CPP.

Vejamos:

Art. 271. Ao assistente será permitido propor meios de prova, requerer 

perguntas às testemunhas, aditar o libelo e os articulados, participar do 

debate oral e arrazoar os recursos interpostos pelo Ministério Público, ou 

por ele próprio, nos casos dos arts. 584, § 1º, e 598.

Após, retorne os autos conclusos para designar Sessão do Tribunal do 

Júri.

 Dê-se ciência ao Ministério Público e a Defesa.

 Intime-se.

Cumpra-se.

Tangará da Serra - MT, 25 de junho de 2018.

 FRANCISCO NEY GAÍVA

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 279132 Nr: 8328-38.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAYCON ANTONIO DA SILVA ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM GOMES DE 

OLIVEIRA - OAB:17614-MT

 Intimação do patrono do reeducando para manifestação acerca do cálculo 

de pena anexo aos autos, no prazo legal.

Ingrid Balconi

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 281608 Nr: 10320-34.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JDC.JUINA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIOVALDINO RODRIGUES FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HILONES NEPOMUCENO - 

OAB:14764

 Autos nº: 10320-34.2018.811.0055.

Código Apolo nº: 281608.

 Vistos.

 1) INTIME-SE o réu acerca da audiência de instrução a ser realizada no 

Juízo Deprecante no dia 11/07/2018, às 13h30min.

 2) Outrossim, DESIGNO audiência de interrogatório do réu Diovaldino 

Rodrigues Filho para o dia 27 de setembro de 2018, às 13h20min, devendo 

o mesmo ser INTIMADO a comparecer, devidamente acompanhado de 

advogado, sob pena de revelia.

 3) OFICIE-SE ao Juízo Deprecante, comunicando acerca da designação 

da data para a realização da audiência de interrogatório.

 4) CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defensoria Pública.

 CUMPRA-SE.

 Tangará da Serra, 25 de junho de 2018.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 255173 Nr: 20819-14.2017.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ FERNANDO ALEGRINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Josivaldo Ribeiro da Costa - 

OAB:20018/0

 Autos nº: 20819-14.2017.811.0055.

Código Apolo nº: 255173.

Vistos.

1) Em observância ao acórdão do Juízo ad quem de fls. 160, DESIGNO 

audiência para oitiva da vítima Rosana Lourenço para o dia 12 de julho de 

2018, às 14h30min, devendo a Secretária Judiciária providenciar a 

INTIMAÇÃO da vítima para comparecimento.

2) INTIME-SE o réu e a digna Defesa para comparecimento.

3) REQUISITE-SE o comparecimento do réu junto à direção do CDP.

4) CIÊNCIA ao Ministério Público estadual.

CUMPRA-SE, com urgência absoluta.

Tangará da Serra, 27 de junho de 2018.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 274671 Nr: 4723-84.2018.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENAN CRESPO PRETEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE AMARAL 

MAGALHÃES FILHO - OAB:14.425-MT, ALTEMAR DIAS DA GAMA - 

OAB:18322/MT

 Autos nº: 4723-84.2018.811.0055.

 Código Apolo nº: 274671.

Vistos etc.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, através do Promotor de 

Justiça que oficia perante este Juízo, Dr. José Jonas Sguarezi Junior, 

ofereceu denúncia em 27 de março de 2018 contra Renan Crespo Pretel, 

qualificado nos autos, atribuindo-lhe a prática dos delitos capitulados nos 

artigos 129, § 9º, por duas vezes, e artigo 147 c/c artigo 61, inciso II, 

alíneas “h” e “f”, ambos do Código Penal, em concurso formal, com as 

implicações da Lei nº 11.340/2006, na forma do artigo 69 do CP.

 Apurou-se, segundo a denúncia, que

[...]

01º FATO.

No dia 04 de março de 2018, por volta das 19h, neste município e Comarca 

de Tangará da Serra/MT, o denunciado RENAN CRESPO PRETEL, com 

consciência e vontade, ofendeu a integridade corporal da vítima Carlos 

Eduardo Pereira Mendes dos Santos, seu enteado, causando-lhe as 

lesões constatadas no Auto de Exame de Corpo de Delito de f. 13/14 dos 

presentes autos.

(...)

02º FATO.

Nas mesmas circunstâncias de tempo e local, o denunciado RENAN 

CRESPO PRETEL, com consciência e vontade, em continuidade delitiva, de 

modo a configurar violência doméstica contra a mulher, ofendeu a 

integridade corporal da vítima Betânia Pereira dos Santos, sua 

companheira, causando-lhe as lesões constatadas no Auto de Exame de 

Corpo de Delito de f. 10/11 dos presentes autos.

03º FATO.

Nas mesmas circunstâncias de tempo e local, o denunciado RENAN 

CRESPO PRETEL, com consciência e vontade, em continuidade delitiva, 

ameaçou, por palavras, as vítimas Betânia Pereira dos Santos e Carlos 

Eduardo Pereira mendes dos Santos, de causar-lhes mal injusto e grave, 

consistente em sua mortes.

O réu foi preso em flagrante delito em 04 de março de 2018, cuja prisão foi 

convertida em preventiva às fls. 52/55.

A peça inicial acusatória foi recebida em 03 de abril de 2018, na forma 

colocada em Juízo, às fls. 64/65.

Citado pessoalmente às fls. 71, o réu, por meio de advogado constituído, 

apresentou resposta à acusação às fls. 72 e 78/82, pugnando pela 

extinção da pena em relação ao crime de ameaça, ante a retratação da 

vítima, bem como, pela concessão da liberdade provisória.

O MPE opinou pela designação de audiência a que alude o artigo 16 da Lei 

Maria da Penha e pelo indeferimento do pedido de revogação da prisão 

(fls. 84/89).

Designada audiência de instrução e julgamento, a mesma se realizou às 

fls. 109/109 verso, com as oitivas das vítimas Betânia Pereira dos Santos 

e Carlos Eduardo Pereira Mendes dos Santos e das testemunhas Kátia 

Siloni Moura da Silva, PM Jamys da Silva Mota e PM Ângelo Márcio Prado 

Bruno, além do interrogatório do réu Renan Crespo Pretel, conforme mídia 

de fls. 112.

O Ministério Público apresentou, às fls. 114/119 verso suas alegações 

finais, reiterando os termos da acusação inicial, requerendo assim, a 

condenação do réu, nas penas dos delitos a ele imputados.

Por derradeiro, apresentou a parte ré suas alegações finais em forma de 

memoriais às fls. 122/127, pugnando pela absolvição do acusado da 

prática do crime de ameaça, ante a retratação da vítima. Requereu, ainda, 

a absolvição do acusado da prática do crime de lesão corporal, eis que 

agiu em legítima defesa, ou, por falta de provas, com fulcro no artigo 386, 

incisos VI e VII, do CPP. Também pugnou pela desclassificação do crime 

de lesão corporal para a modalidade culposa, eis que não caracterizado o 

animus laedendi. Por fim, em caso de condenação, que seja reconhecida a 

confissão, substituindo-se a pena em multa, ou, suspensão da pena.

Às fls. 128, converteu-se o julgamento e diligência, designando-se 

audiência de que trata o art. 16 da Lei 11.340/06.

Às fs. 132/132 verso, realizou-se a audiência de retratação, razão porque 

a vítima se retratou da representação do crime de ameaça.

Às fls. 133/134 verso, o MPE requereu a revogação da prisão do réu.

Vieram os autos conclusos para prolação de sentença.

 Relatei o necessário.

 FUNDAMENTO E DECIDO.

 A persecução penal in judicio obedeceu fielmente ao devido processo 

legal, ladeada pelos princípios do contraditório e da ampla defesa, razão 

porque, não havendo questões prévias impeditivas da análise do mérito, 

resta analisar a pretensão punitiva do Estado.

DOS CRIMES DE LESÕES CORPORAIS CONTRA AS VÍTIMAS CARLOS 

EDUARDO PEREIRA MENDES DOS SANTOS E BETÂNIA PEREIRA DOS 

SANTOS

 FATOS 01 E 02.

A MATERIALIDADE delitiva encontra-se demonstrada de forma cristalina, 

através do auto de prisão em flagrante (fls. 08 e seguintes), pedido de 

providências protetivas (fls. 14/15), laudo de exame de corpo de delito 

(fls. 16 e 19) e mapa topográfico para localização de lesões (fls. 17 e 20), 

boletim de ocorrência policial (fls. 30/31), bem como, pelos depoimentos 

prestados nos autos.

 Já a AUTORIA do delito em apuração está espraiada nos elementos de 

convicção constantes dos autos.

Na DEPOL, o réu informou que ingeriu bebida alcoólica e discutiu com a 

vítima Betânia, destacando que houve agressões mútuas. Aduziu que não 

se lembra de ter agredido o menor Carlos Eduardo (fls. 22/23).

 Em Juízo, o réu ratificou, integralmente, o depoimento prestado na DEPOL, 

acrescentando que agrediu a vítima, destacando que ela o agrediu 

previamente e, depois, apenas empurrou o menor Carlos Eduardo porque 

ele segurava uma pedra nas mãos para lhe agredir (mídia de fls. 112).

Na DEPOL, a vítima Betânia Pereira dos Santos afirmou que o réu lhe 

agrediu fisicamente, com socos na cabeça. Alegou, também, que o réu 

agrediu seu filho Carlos Eduardo com socos nas costas (fls. 11).

Inquirida judicialmente, a vítima Betânia Pereira dos Santos mudou 

substancialmente o depoimento prestado na DEPOL, aduzindo que o réu 

lhe agrediu fisicamente porque a declarante investiu previamente nele, 

destacando que o agrediu com o capacete da motocicleta (mídia de fls. 

112).

Por sua vez, a vítima Carlos Eduardo Pereira Mendes dos Santos, quando 

inquirido judicialmente, afirmou que o réu lhe agrediu fisicamente, com 

socos nas costas. Relatou, ainda, que o réu agrediu fisicamente a sua 

mãe porque ela foi lhe proteger, bem como, o acusado puxou os cabelos 

dela (mídia de fls. 112).

O policial da ocorrência Ângelo Márcio Prado narrou que:

[...]

diz ter entrevistado informalmente a vítima Betania Pereira dos Santos, a 

qual narrou para si que o companheiro conjugal dela Renan Crespo Pretel 

havia lhe agredido com socos na cabeça, e não contente, a agarrou pelos 

cabelos e arrastou pela via pública. Que Betania acrescentou que Renan 

também agrediu o filho dela Carlos Eduardo Pereira Mendes dos Santos, 

adolescente com treze anos de idade. Que Renan agrediu o adolescente 

desferindo socos nas costas dele, momento que para defendê-lo, Betania 

bateu em Renan com um capacete de segurança. (fls. 09)
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Este depoimento também foi confirmado pelo policial Jamys da Silva Mota 

que também participou da ação (fls. 10).

Inquiridos judicialmente, os policiais militares ratificaram, integralmente, o 

depoimento prestado na DEPOL (mídia de fls. 112).

A testemunha Kátia Siloni Moura da Silva relatou que não presenciou os 

fatos, destacando apenas que ouviu a vítima Betânia dizer para o réu que 

ele não iria agredir o menor Carlos Eduardo (mídia de fls. 112).

Nessa toada, a prova oral colhida no curso da instrução criminal não deixa 

margem de dúvidas de que o acusado, de fato, agrediu as vítimas, o que 

pode ser facilmente visualizado do depoimento das vítimas e dos policiais 

da ocorrência, prestado na fase policial e judicial.

No ponto, dessume-se do excerto acima que o próprio acusado, mesmo 

sem espontaneidade, confessou a indigitada agressão, sob a justificativa 

de que apenas teria agredido a companheira para proteger sua integridade 

física.

Posto isso, não deve ser acolhida a tese de absolvição do réu da prática 

dos crimes de lesões corporais leves descritos na denúncia, por falta de 

provas, eis que as provas constantes dos autos não deixam dúvidas 

acerca da autoria e materialidade dos crimes em questão.

 Assim sendo, impera então o cenário apresentado pela vítima Carlos 

Eduardo, pois, mais do que declarações isoladas, sua versão encontra-se 

em harmonia com as demais provas produzidas, de sorte que não há 

motivos para duvidar de sua veracidade.

Desse modo, do esboço probatório, conclui-se das declarações judiciais e 

extrajudiciais, tanto das vítimas quanto das testemunhas, que estas são 

coesas em confirmar que houve, primeiro, agressão às vítimas, por parte 

do réu. Some-se a isso o fato de que, não obstante se vislumbre a 

existência de agressões mútuas, o histórico tumultuado do relacionamento 

do casal não deixa dúvidas de que as vítimas foram quem se defenderam 

do réu, e não o inverso.

Por oportuno, calha à fiveleta consignar que nos delitos de violência 

doméstica, a palavra da vítima possui extrema importância, até porque, 

muitas vezes, além desta, não existem testemunhas presenciais dos 

fatos.

Destarte, quando a palavra da vítima for segura e coerente com a prova 

coligida aos autos, não há porque não conferir valoração à sua versão, 

dando mais guarida ao depoimento do acusado, em detrimento das suas 

declarações.

 Ressalta-se, ademais, que a jurisprudência é pacífica em emprestar 

grande valor à palavra da vítima em crimes desta natureza, ou seja, onde 

há a presença de violência ou grave ameaça, pois, fica sujeita a 

represálias e, muitas vezes, deixa de apontar o culpado por temê-las.

 Com efeito, além de totalmente coerentes, o depoimento extrajudicial das 

vítimas ganha mais força com a prova testemunhal colhida, que é toda 

consonante com suas declarações, sobretudo pelos laudos de exame de 

corpo de delito de fls. 16 e 19 e mapa topográfico para localização de 

lesões de fls. 17 e 20 e pela ratificação feita judicialmente pela vítima 

Carlos Eduardo.

Também por essas razões não há que se falar em lesões corporais 

culposas.

DO CRIME DE AMEAÇA

Sem delongas, tratando-se de caso por ser crime que se processa 

mediante ação penal pública condicionada e, considerando a ratificação 

da retratação da representação ofertada pela vítima às fls. 132/132 verso, 

bem como, já tendo decorrido o prazo para eventual retratação da 

retratação, forçoso se faz reconhecer a ocorrência da decadência, in 

casu.

 Assim, diante da manifestação inequívoca da ofendida e, considerando o 

parecer favorável do Ministério Público, HOMOLOGO a retratação levada a 

efeito pela parte ofendida às fls. 132/132 verso e, de consequência, 

JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado Renan Crespo Pretel.

 Ex positis, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE A DENÚNCIA de 05/06 verso, e o faço para CONDENAR 

como por condenado tenho o réu Renan Crespo Pretel, já qualificado nos 

autos, nas sanções dos artigos 129, § 9º, por duas vezes, do Código 

Penal, com as implicações da Lei nº 11.340/2006, na forma do artigo 69 do 

CP.

 DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA QUANTO

AO DELITO DE LESÕES CORPORAIS CONTRA A VÍTIMA CARLOS 

EDUARDO PEREIRA MENDES DOS SANTOS (FATO 01).

 A pena cominada para o delito previsto no artigo 129, § 9º, do Código 

Penal é de detenção, de três (03) meses a três (03) anos de detenção.

 A culpabilidade do réu, ou seja, seu grau de culpabilidade é normal à 

espécie do crime, eis que o delito consiste em ofender a integridade 

corporal ou a saúde de outrem, cuja lesão seja praticada contra 

ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem 

conviva ou tenha convivido, ou, ainda, prevalecendo-se o agente das 

relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade.

 Seus antecedentes não serão usados nesta fase, ante a reincidência.

 Sua conduta social não pode ser mensurada, ante a inexistência de 

elementos para a aferição.

 A sua personalidade, pelo que se pode extrair dos autos, é agressiva.

 Os motivos do crime não restaram esclarecidos.

 As circunstâncias são próprias do delito pelo qual o réu responde.

 As consequências do delito não foram tão graves.

 Tocante ao comportamento da vítima, este não foi apurado se influenciou, 

ou não, para o desencadeamento dos fatos.

 Levando em conta essas circunstâncias judiciais, hei por bem fixar a 

PENA-BASE em 03 (três) meses de detenção.

Passando à segunda fase da fixação da reprimenda não verifico a 

presença de atenuantes. Todavia, vislumbro a presença das agravantes 

previstas nos artigos 61, I e II, “h” e “f”, (prevalecendo-se de relações 

domésticas, de coabitação), do Código Penal, razão porque ELEVO a pena 

em 1/6 para cada, FIXANDO a pena INTERMEDIÁRIA num total de 04 

(quatro) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção.

Indo à terceira fase da aplicação da pena, verifico que não há causas de 

aumento ou diminuição da pena, razão pela qual, encontro, para o crime de 

lesões corporais – Fato 01 -, a pena definitiva de 04 (quatro) meses e 22 

(vinte e dois) dias de detenção.

DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA QUANTO

AO DELITO DE LESÕES CORPORAIS CONTRA A VÍTIMA BETÂNIA 

PEREIRA DOS SANTOS (FATO 02).

 A pena cominada para o delito previsto no artigo 129, § 9º, do Código 

Penal é de detenção, de três (03) meses a três (03) anos de detenção.

 A culpabilidade do réu, ou seja, seu grau de culpabilidade é normal à 

espécie do crime, eis que o delito consiste em ofender a integridade 

corporal ou a saúde de outrem, cuja lesão seja praticada contra 

ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem 

conviva ou tenha convivido, ou, ainda, prevalecendo-se o agente das 

relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade.

 Seus antecedentes não serão usados nesta fase, ante a reincidência.

 Sua conduta social não pode ser mensurada, ante a inexistência de 

elementos para a aferição.

 A sua personalidade, pelo que se pode extrair dos autos, é agressiva.

 Os motivos do crime não restaram esclarecidos.

 As circunstâncias são próprias do delito pelo qual o réu responde.

 As consequências do delito não foram tão graves.

 Tocante ao comportamento da vítima, este não foi apurado se influenciou, 

ou não, para o desencadeamento dos fatos.

 Levando em conta essas circunstâncias judiciais, hei por bem fixar a 

PENA-BASE em 03 (três) meses de detenção.

Passando à segunda fase da fixação da reprimenda não verifico a 

presença de atenuantes. Todavia, vislumbro a presença das agravantes 

previstas nos artigos 61, I e II, “f”, (prevalecendo-se de relações 

domésticas, de coabitação), do Código Penal, razão porque ELEVO a pena 

em 1/6 para cada, FIXANDO a pena INTERMEDIÁRIA num total de 04 

(quatro) meses e 02 (dois) dias de detenção.

Indo à terceira fase da aplicação da pena, verifico que não há causas de 

aumento ou diminuição da pena, razão pela qual, encontro, para o crime de 

lesões corporais – Fato 02 -, a pena definitiva de 04 (quatro) meses e 02 

(dois) dias de detenção.

DO CÚMULO MATERIAL

 Em razão do CONCURSO MATERIAL entre os crimes de lesões corporais, 

ENCONTRO UMA PENA TOTAL DEFINITIVA, PARA OS CRIMES DE LESÃO 

CORPORAL (por 2 vezes), DE 08 (oito) MESES E 24 (vinte e quatro) DIAS 

DE DETENÇÃO.

 No ponto, a pena deverá ser cumprida em REGIME INICIAL SEMIABERTO, 

para tanto, considerando o disposto no artigo 33, caput e o seu § 2º, 

alínea “b” do Código Penal.

 Impossibilitada fica a substituição da pena privativa de liberdade por pena 

restritiva de direitos, uma vez que os delitos foram praticados mediante 

violência contra a pessoa, ante ao que preceitua o artigo 44, inciso I, do 

Código Penal. Pelos mesmos motivos, descabe a aplicação da suspensão 

condicional da pena, na forma do artigo 77, III, também do Código Penal.
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 Ante ao regime inicial para cumprimento da pena fixado (regime aberto), 

EXPEÇA-SE IMEDIATO ALVARÁ DE SOLTURA, se por outro motivo não 

houver de permanecer preso, informando-se, IMEDIATAMENTE a vítima 

acerca da colocação do réu em liberdade, na forma do artigo 21 da Lei nº 

11.340/2006.

Resta prejudicado o pleito de revogação da prisão do MPE, ante a fixação 

do regime semiaberto.

 Custas pelo acusado, todavia, SUSPENDO a cobrança pelo prazo de 

cinco anos, eis que DEFIRO os benefícios da Justiça Gratuita.

 Após o trânsito em julgado, DETERMINO a SUSPENSÃO dos direitos 

políticos do condenado, enquanto durarem os efeitos da condenação 

(artigo 15, III, CF).

 OFICIE-SE ao Tribunal Regional Eleitoral, comunicando sobre a suspensão 

ventilada.

 Também após o trânsito em julgado, COMUNIQUE-SE ao Cartório 

Distribuidor desta Comarca, à Delegacia de Polícia Judiciária Civil local, ao 

INFOSEG bem como aos Institutos Nacional e Estadual de Identificação e à 

1ª Vara de Execuções Penais desta Comarca.

 Decorrido o prazo recursal, e após o trânsito em julgado desta decisão, 

LANCE-SE o nome do réu no rol dos culpados (artigo 5º, inciso LVII, da 

Constituição Federal).

 Somente após o trânsito em julgado para ambas as partes, EXPEÇA-SE 

guia de execução DEFINITIVA.

 Após o cumprimento de todas as determinações constantes da presente 

sentença, mormente a expedição guia de execução definitiva, 

ARQUIVE-SE o presente, mediante as baixas e cautelas de praxe.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa do réu.

 Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Tangará da Serra, 28 de junho de 2018.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 273615 Nr: 3947-84.2018.811.0055

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RCP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE AMARAL 

MAGALHÃES FILHO - OAB:14.425-MT, ALTEMAR DIAS DA GAMA - 

OAB:18322/MT

 Autos nº: 3947-84.2018.811.0055.

Código Apolo nº: 273615.

Vistos etc.

Trata-se de procedimento de medida protetiva deferida em favor da vítima 

Betânia Pereira dos Santos, em desfavor do ofensor Renan Crespo Pretel.

Consta dos autos, às fls. 26, manifestação da vítima externando seu 

desinteresse em permanecer com as medidas protetivas.

Instado a se manifestar, o Ministério Público, requereu a revogação das 

medidas e o respectivo arquivamento dos autos (fls. 28/29).

É o relatório.

 DECIDO.

Analisando com acuidade os autos, entendo assistir razão ao Parquet, 

pois, verifico a possibilidade de revogação das medidas protetiva, uma 

vez que não implica na não instauração de procedimento criminal. A 

medida é tomada para preservar a integridade física da ofendida, que não 

se achando mais em iminente ameaça postula pela revogação, como é o 

caso dos autos (declaração de fls. 26).

Ademais, a revogação da medida pressupõe a possibilidade de 

conciliação civil, o que, seguramente, atende aos interesses da vítima, 

nem sempre sediados na exclusiva punição criminal do seu agressor, 

mas, fundamentalmente atrelados ao interesse reparatório dos danos 

sofridos, inclusive, aqueles de caráter moral que, segundo afirma a 

doutrina da responsabilidade civil extra material, têm evidente caráter 

punitivo e pode importar em severa punição ao agressor.

Deste modo, REVOGO as medidas protetivas aplicadas (fls. 13/14 verso) 

em favor de Betânia Pereira dos Santos contra Renan Crespo Pretel e, 

com espeque no art. 487, III, alínea “c”, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTA, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, a presente ação.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

Oportunamente, ARQUIVE-SE, mediante as baixas e cautelas de praxe.

 Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Tangará da Serra, 28 de junho de 2018.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 282202 Nr: 10792-35.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JDC.CUIABÁ-MT, MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIVAN CARNEIRO DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KÁTIA CRISTINA RODRIGUES - 

OAB:OAB/MT 13451, Renata M. de A. V. Neto Debesa - OAB:11674-B

 Autos nº: 10792-35.2018.811.0055.

Código Apolo nº: 282202.

 Vistos.

 1) DESIGNO o dia 25 de julho de 2018, às 15h20min, para proceder ao 

interrogatório do réu Marivan Carneiro de Carvalho, bem como, as oitivas 

da testemunha do Ministério Público Anderson Pereira de Amorim e das 

testemunhas de defesa Paulo Cezar Bispo Vieira e Wendel Donizete 

Dermondes de Aguiar.

 2) REQUISITEM-SE as presenças dos militares junto ao Comando 

respectivo para comparecerem, para o fim de ser ouvidos, sob as penas 

da lei.

 3) INTIMEM-SE as testemunhas não militares para comparecimento, a fim 

de serem ouvidas, sob as penas da lei.

 4) OFICIE-SE ao Juízo Deprecante, comunicando sobre a designação da 

solenidade.

 4.1) CONSIGNE-SE, no ofício a ser remetido ao Juízo Deprecante que a 

parte ré deverá ser NOTIFICADA de que, caso esteja sendo assistida por 

defensor constituído, este deverá comparecer para acompanhar a 

audiência neste Juízo Deprecado, ou, a parte ré deverá firmar declaração 

de impossibilidade de custear a vinda do advogado a este Juízo (que 

deverá para cá ser remetida até o dia designado para realização da 

audiência), sob pena de a Defensoria Pública aqui não acompanhar o ato, 

a teor da Resolução nº 79/2015/CSDP.

 5) CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defensoria Pública.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Tangará da Serra, 26 de junho de 2018.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 281736 Nr: 10419-04.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JDC.CUIABÁ-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDEMIR DA SILVA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ODORICO DORILEO 

ROSA JUNIOR - OAB:13822

 Autos nº: 10419-04.2018.811.0055.

Código Apolo nº: 281736.

 Vistos.

 1) DESIGNO o dia 22 de agosto de 2018, às 15:00 horas, para oitiva da 

testemunha Joel da Silva Guedes, que deverá ser REQUISITADO junto ao 

Comando respectivo para comparecer, para o fim de ser ouvido, sob as 

penas da lei.

 2) OFICIE-SE ao Juízo Deprecante, comunicando sobre a designação da 

solenidade.

 2.1) CONSIGNE-SE, no ofício a ser remetido ao Juízo Deprecante que a 

parte ré deverá ser NOTIFICADA de que, caso esteja sendo assistida por 

defensor constituído, este deverá comparecer para acompanhar a 

audiência neste Juízo Deprecado, ou, a parte ré deverá firmar declaração 

de impossibilidade de custear a vinda do advogado a este Juízo (que 

deverá para cá ser remetida até o dia designado para realização da 

audiência), sob pena de a Defensoria Pública aqui não acompanhar o ato, 

a teor da Resolução nº 79/2015/CSDP.

 3) CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defensoria Pública.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Tangará da Serra, 25 de junho de 2018.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 269238 Nr: 236-71.2018.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS DIAS FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE AMARAL 

MAGALHÃES FILHO - OAB:14.425-MT, ALTEMAR DIAS DA GAMA - 

OAB:18322/MT

 Autos nº: 236-71.2018.811.0055.

Código Apolo nº: 269238.

 Vistos etc.

1) RECEBO o recurso interposto às fls. 202, nos termos do art. 593, inc. I 

c/c art. 600, ambos do CPP (fls. 202).

 2) ABRA-SE VISTA dos autos à parte apelante para oferecimento das 

razões, no prazo de oito (08) dias e, aportando aos autos, no mesmo 

prazo, ABRA-SE VISTA à parte apelada para contra-arrazoar, bem como, 

manifestar-se acerca do pedido de restituição de fls. 193.

3) Após, façam-se os autos conclusos para deliberação.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Tangará da Serra, 02 de julho de 2018.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 177284 Nr: 19387-62.2014.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR AMÂNCIO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIAS HORÁCIO DA SILVA - 

OAB:4.816 OAB/MT

 Autos nº: 19387-62.2014.811.0055.

Código Apolo nº: 177284.

Vistos etc.

 Trata-se de ação penal ajuizada ante a suposta prática das infrações 

penais capituladas nos artigos 65 da Lei de Contravenções Penais e artigo 

147, do Código Penal, em concurso material, com as implicações da Lei nº 

11.340/2006, cometidos, em tese, por Ademir Amâncio dos Santos, em 

desfavor de sua ex-mulher Juliane Soares Miranda, fatos ocorridos em 21 

de junho de 2014.

 A denúncia foi recebida em 09 de fevereiro de 2015 (fls. 34).

Citado por edital, o réu compareceu nos autos e ofereceu resposta à 

acusação, por intermédio de Advogado (fls. 42/46).

Encerrada a instrução, por conseguinte, o Ministério Público apresentou, 

às fls. 65/68 suas alegações finais, reiterando os termos da acusação 

inicial, requerendo, assim, a condenação do réu pelas infrações penais a 

ele imputadas.

Por derradeiro, apresentou a parte ré suas alegações finais em forma de 

memoriais às fls. 69/73, pugnando pela absolvição do denunciado, nos 

termos do art. 386, inciso VII do Código de Processo Penal, por total 

insuficiência e fragilidade de provas devido às informações falsas de 

autoria do delito.

 É o relato do necessário.

FUNDAMENTO E DECIDO.

 Após minuciosa análise, entendo que deve ser declarada a ocorrência da 

prescrição da pretensão punitiva, pois, sendo matéria de ordem pública, 

deve ser decretada, quando reconhecida, em qualquer fase do processo, 

de ofício ou a requerimento das partes, sendo este também o 

entendimento de Celso Delmato: “A prescrição da pretensão punitiva 

sobrepõe-se a qualquer outra questão e precede o mérito da própria ação 

penal” (Código Penal Comentado, 3ª ed., p. 176).

 A pena prevista para o delito previsto no artigo 147, do Código Penal é de 

detenção, de um à seis meses, ou multa, e para a contravenção penal 

prevista no art. 65 da Lei de Contravenções Penais é de prisão simples, 

quinze dias a dois meses, ou multa de modo que a respectiva prescrição, 

de acordo com o artigo 109, inciso VI, do Código Penal, ocorre em três 

(03) anos, para ambos os delitos também no caso da pena multa.

 Por sua vez, dispõe o artigo 117 do Código Penal, ao tratar das causas 

interruptivas da prescrição, estabelece que:

“Causas interruptivas da prescrição.

Art. 117 - O curso da prescrição interrompe-se:

 I - pelo recebimento da denúncia ou da queixa;

 II - pela pronúncia;

 III - pela decisão confirmatória da pronúncia;

 IV - pela sentença condenatória recorrível;

 V - pelo início ou continuação do cumprimento da pena;

 VI - pela reincidência.

 § 1º - Excetuados os casos dos incisos V e VI deste artigo, a interrupção 

da prescrição produz efeitos relativamente a todos os autores do crime. 

Nos crimes conexos, que sejam objeto do mesmo processo, estende-se 

aos demais a interrupção relativa a qualquer deles.

 § 2º - Interrompida a prescrição, salvo a hipótese do inciso V deste artigo, 

todo o prazo começa a correr, novamente, do dia da interrupção”. Grifo 

meu.

 Na hipótese, o prazo prescricional foi interrompido com o recebimento da 

denúncia em 09 de fevereiro de 2015 (fls. 34), tornando a correr na 

mesma data.

 Assim, tendo se passado mais de três (03) anos entre o recebimento da 

denúncia e a prolação deste decisum, forçoso reconhecer que a 

prescrição propriamente dita se operou no presente caso, pois, não houve 

qualquer causa interruptiva ou suspensiva de tal instituto no lapso de 

tempo mencionado.

É de rigor, assim, que seja declarada a ocorrência da prescrição da 

pretensão punitiva, ficando prejudicado o mérito da ação penal.

 Nesse sentido:

Furto. Coisa furtada (pequeno valor). Princípio da insignificância (adoção). 

Prescrição (declaração de ofício). 1. A melhor das compreensões penais 

recomenda não seja mesmo o ordenamento jurídico penal destinado a 

questões pequenas – coisas quase sem préstimo ou valor.

2. Antes, falou-se, a propósito, do princípio da adequação social; hoje, 

fala-se, a propósito, do princípio da insignificância. Já foi escrito: "Onde 

bastem os meios do direito civil ou do direito público, o direito penal deve 

retirar-se."

3. É insignificante, dúvida não há, a subtração de uma nota de R$ 50,00 

(cinqüenta reais).

4. A insignificância, é claro, mexe com a tipicidade, donde a conclusão de 

que fatos dessa natureza evidentemente não constituem crime.

5. Sendo a prescrição matéria de ordem pública, pode ela ser declarada 

de ofício.

6. Extinta a punibilidade do fato pela prescrição da pretensão punitiva. 

Recurso especial prejudicado. (REsp 798378/MG, Relator Ministro NILSON 

NAVES, DJe 09/12/2008)

RECURSO ESPECIAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA DE CONTRIBUIÇÃO 

PREVIDENCIÁRIA. DEMONSTRAÇÃO DO DOLO ESPECÍFICO DE 

APROPRIAR-SE DOS VALORES NÃO RECOLHIDOS. EXTINÇÃO DA 

PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA.

1. Do recebimento da denúncia até o presente julgamento transcorreu 

período de tempo suficiente à configuração da prescrição do crime 

previsto no art. 168-A do Código Penal, já que ausente qualquer marco 

interruptivo (CP, art. 117, caput e § 1º).

2. Declaração, de ofício, da extinção da punibilidade estatal em virtude da 

prescrição da pretensão punitiva pela pena in abstrato, nos termos do art. 

107, inciso IV, c.c. o art. 109, inciso III, do Código Penal.

3. Recurso especial prejudicado. (REsp 825804/RJ, Relatora Ministra 

LAURITA VAZ, DJ 06/11/2006)

 Ex positis, DECLARO a ocorrência da PRESCRIÇÃO das infrações penais 

apuradas no presente procedimento, conforme disposto no artigo 107, IV 

c/c artigo 109, VI do Código Penal, JULGANDO EXTINTA a PUNIBILIDADE 

do réu Ademir Amâncio dos Santos.

1) Transitada em julgado a presente sentença de extinção da punibilidade, 

ARQUIVEM-SE os autos com as devidas baixas na distribuição e no 

relatório.

 2) NOTIFIQUE-SE o Ministério Público e o Advogado.

 3) Havendo objetos apreendidos, PROCEDAM-SE à destinação conforme 

preceituam as normas da CNGC.

4) Após o trânsito em julgado, devidamente CERTIFICADO, COMUNIQUE-SE 

ao Cartório Distribuidor e aos órgãos de praxe, na forma do artigo 1.453, 

III, da CNGC/MT.

5) Como se trata de prescrição da pretensão punitiva, cujos efeitos 

equivalem à absolvição, fica o réu isento do pagamento das custas 

processuais e do lançamento de seu nome no rol dos culpados.
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 Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Tangará da Serra, 29 de junho de 2018.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 186536 Nr: 3929-68.2015.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDINEI ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WELDER GUSMÃ JACON - 

OAB:18570-B/MT

 Autos nº: 3929-68.2015.811.0055.

Código Apolo nº: 186536.

Vistos etc.

 Trata-se de ação penal instaurada a fim de apurar a suposta prática do 

crime de lesão corporal previsto no art. 129 § 9º do Código Penal, ocorrido 

nesta cidade e Comarca de Tangara da Serra em 23 de fevereiro de 2015, 

tendo como réu Claudinei Alves e como vítima Ellen Cristina Ferreira 

Quintero de Almeida.

A denúncia foi recebida em 24 de março de 2015.

 Entre um ato e outro, com vista dos autos, o Ministério Público pugnou 

pela declaração da extinção da punibilidade, em razão da prescrição (fls. 

82/83 verso).

É o relato do necessário.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Compulsando com acuidade os autos, vislumbro a incidência da 

prescrição da pretensão punitiva estatal, considerando a pena in 

perspectiva. Vejamos:

Respeitando opiniões em contrário, e ciente da existência da Súmula 438 

do STJ, sou adepta ao entendimento de parte da doutrina e jurisprudência 

que defendem que o processo penal deva ter um fim concreto.

 A prescrição retroativa antecipada é uma criação da doutrina e 

jurisprudência brasileiras que consiste na possibilidade de se aplicar a 

prescrição retroativa antes mesmo do recebimento da denúncia ou queixa 

ou da prolação da sentença nos casos de processo em curso, ao se 

obter o prazo prescricional com fulcro em uma pena hipotética que venha 

a ser aplicada pelo Magistrado de acordo com as circunstâncias do caso 

concreto.

Atualmente, parte dos doutrinadores e Tribunais aceitam a possibilidade de 

sua aplicação, como forma de efetivar a economia processual e a 

efetividade da tutela jurisdicional, pois, além de dispendioso para o Estado, 

seria um desperdício temporal submeter alguém a um processo criminal 

que, ao final, sabe-se que será absolvido pelo advento da prescrição.

Pois bem. Mesmo diante de uma possível sentença condenatória a ser 

proferida ante aos elementos probatórios contidos nos autos, entendo que 

o feito fora acometido pelo instituto da prescrição, sendo que não há como 

não se acolher a tese da prescrição arguida pelo Ministério Público.

 Como se extrai dos autos, entre a data do recebimento da denúncia (24 

de março de 2015) até a prolação deste decisum transcorreu mais de três 

(03) anos, sem que ocorresse qualquer outra causa de interrupção ou 

suspensão da prescrição.

Por essa senda, tendo em vista que a conduta tipificada nos autos (artigo 

129, do Código Penal, § 9º) possui pena de detenção, de três (03) meses 

a três (03) anos, entendo que não existem elementos subjetivos e/ou 

objetivos aptos a sustentar uma pena igual ou superior a um (01) ano.

Portanto, tendo como base uma pena virtual não igual ou superior a um 

(01) ano de detenção, conclui-se que o prazo prescricional do delito 

restaria em três (03) anos (artigo 109, inciso VI, do CP). Assim, todo o 

trabalho despendido com a instrução do processo, julgamento, eventual 

recurso e execução do julgado, ao fim seria totalmente inútil, pois, a 

prescrição retroativa ocorreria.

Desse modo, é notório que já transcorreu o prazo prescricional, sendo 

evidente a ocorrência da prescrição.

 Logo, vislumbro que houve o decurso do prazo prescricional, 

considerando a prescrição antecipada, implicando, portanto, na extinção 

da punibilidade do réu face à prescrição do jus puniendi com arrimo nos 

artigos 109, inciso VI e 110 todos do Código Penal.

Nesse diapasão, o artigo 61 do Código de Processo Penal preceitua que o 

Juiz, verificando a ocorrência da extinção de punibilidade, deverá 

declará-la de ofício.

 Sobre o artigo 109 do Código Penal, é pertinente a lição:

“Os prazos fixados neste artigo, via de regra, servem ao cálculo da 

prescrição da pretensão punitiva do Estado, isto é, a que ocorre em 

períodos anteriores à sentença condenatória com trânsito em julgado. 

Como já visto, o Estado perde o direito de punir o infrator, por ter 

demorado para fazê-lo. Tendo em vista que a prescrição é considerada 

matéria de ordem pública, deve ser decretada de ofício. (STJ, Resp 60.870 

– SP, 6ª T, rel. Vicente Leal, 19.10.1999, v. u; DJ 29.11.1999.”(Guilherme 

de Souza Nucci – Código Penal Comentado – 5ª e – Ed. Revista dos 

Tribunais – p. 467)

 Na mesma direção:

STJ “O prazo prescricional inicia com o recebimento da denúncia. Uma vez 

decorrido por inteiro, sem que tenha sido julgado o feito, como no caso, 

impõe-se reconhecer operada a prescrição da pretensão punitiva” (RSTJ 

– 88/279 – Código Penal Interpretado - 3ª e – Julio Fabbrini Mirabete – Ed. 

Atlas Jurídico – p.704)

 Desta forma, tendo em vista o lapso de tempo transcorrido entre a data do 

recebimento da denúncia e a presente data, há de ser reconhecida e 

declarada a prescrição em favor do réu.

 Ex positis, considerando os argumentos acima despendidos, ACOLHO o 

requerimento do Ministério Público de fls. 82/83 verso e:

1) EXTINGO a punibilidade do indiciado Claudinei Alves em virtude da 

ocorrência da prescrição, fazendo-o com fundamento no artigo 107, inciso 

IV, c/c art. 109, VI e art. 110, todos do Código Penal, bem como com fulcro 

no artigo 61, do Código de Processo Penal.

 2) Transitada em julgado a presente sentença de extinção da punibilidade, 

ARQUIVEM-SE os autos com as devidas baixas na distribuição e no 

relatório.

 3) NOTIFIQUE-SE o Ministério Público e à Defesa do réu.

 4) Havendo objetos apreendidos, PROCEDAM-SE à destinação conforme 

preceituam as normas da CNGC.

5) Após o trânsito em julgado, devidamente CERTIFICADO, COMUNIQUE-SE 

ao Cartório Distribuidor e aos órgãos de praxe, na forma do artigo 1.453, 

III, da CNGC/MT.

6) ISENTO o réu de custas processuais.

 Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Tangará da Serra, 29 de junho de 2018.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 205763 Nr: 19382-06.2015.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE SALATIEL ALVES FELICIANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KÁTIA CRISTINA RODRIGUES - 

OAB:OAB/MT 13451, Renata M. de A. V. Neto Debesa - OAB:11674-B

 Posto isso, em razão de não existir prova suficiente para a condenação, 

JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva descrita na denúncia, razão 

por que, com base no princípio in dubio pro reo, materializado no inciso VII 

do artigo 386 do Código de Processo Penal, ABSOLVO José Salatiel Alves 

Feliciano, devidamente qualificado nos autos, da acusação de ter 

praticado a contravenção penal de vias de fato.ISENTO de custas 

processuais.COMUNIQUE-SE ao Cartório Distribuidor desta Comarca, na 

forma dos artigos 965, inciso V, e 966, 974, inciso IV, 1.453, inciso III, 

todos da CNGC.Após o trânsito em julgado, devidamente CERTIFICADO, 

COMUNIQUE-SE aos Institutos de Identificação Nacional, Estadual, à 

Delegacia de Polícia de onde proveio o procedimento inquisitorial e ao 

INFOSEG, acerca da presente absolvição, com sua respectiva motivação, 

a presente decisão de absolvição, nos termos dos dispositivos da CNGC 

acima citados.Também após o trânsito em julgado e, uma vez cumpridas 

todas as determinações constantes da presente sentença, ARQUIVE-SE, 

mediante as baixas e cautelas de praxe.CIÊNCIA ao Ministério Público e à 

Defesa do réu.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Tangará da 

Serra, 29 de junho de 2018Anna Paula Gomes de FreitasJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 242352 Nr: 10763-19.2017.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SHIRLEY FERREIRA DOS SANTOS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL AUGUSTO DE BRITO - 

OAB:13631

 Ex positis, com arrimo nos fundamentos acima expostos, JULGO 

IMPROCEDENTE a ação penal, onde ABSOLVO o réu Shirley Ferreira dos 

Santos, devidamente qualificado nos autos, dos fatos imputados pelo 

Ministério Público na denúncia de fls. 01C/01E, com base no princípio in 

dubio pro reo cristalizado no artigo 386, VII do Código de Processo Penal, 

bem como no art. 155 do mesmo dispositivo, vez que não foram reunidas 

provas suficientes que ensejam em uma condenação.ISENTO de custas 

processuais.COMUNIQUE-SE ao Cartório Distribuidor desta Comarca, na 

forma dos artigos 965, inciso V, e 966, 974, inciso IV, 1.453, inciso III, 

todos da CNGC.Após o trânsito em julgado, devidamente CERTIFICADO, 

COMUNIQUE-SE aos Institutos de Identificação Nacional, Estadual, à 

Delegacia de Polícia de onde proveio o procedimento inquisitorial e ao 

INFOSEG, acerca da presente absolvição, com sua respectiva motivação, 

a presente decisão de absolvição, nos termos dos dispositivos da CNGC 

acima citados.Também após o trânsito em julgado e, uma vez cumpridas 

todas as determinações constantes da presente sentença, ARQUIVE-SE, 

mediante as baixas e cautelas de praxe.CIÊNCIA ao Ministério Público e ao 

Advogado do réu. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.Tangará 

da Serra, 29 de junho de 2018.Anna Paula Gomes de FreitasJuíza de 

Direito

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001515-75.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA ROMERO MAURILIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 30/07/2018, às 15h30min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001506-16.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ SOARES PECANHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 30/07/2018, às 13h15min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001501-91.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CHRISTIAM HENRIQUE SOARES PINHEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 30/07/2018, às 10h00min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001504-46.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON ROGERIO DA SILVA DE FIGUEREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 30/07/2018, às 10h45min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001038-86.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ALICE CAZZUNI DEFANT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KESSILA RODRIGUES LOPES OAB - MT19952/O (ADVOGADO)

JUCELI DE FATIMA PLETSCH VILELA OAB - MT0016261A (ADVOGADO)

WILKER CHRISTI CORREA OAB - MT0012228A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SILVIO BREGINSKI (REQUERIDO)

EDSON JOSE BREGINSKI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KAMILLA PALU SASSAKI OAB - MT0016898A (ADVOGADO)

RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA OAB - 

MT0011674A-B (ADVOGADO)

KATIA CRISTINNA RODRIGUES OAB - MT0013451A-O (ADVOGADO)

 

VISTOS. Designo o dia 26 de julho de 2018, às 13h30 para realização de 

audiência de Instrução e Julgamento. Intimem-se as partes, 

cientificando-as, ainda, que poderão vir acompanhadas de advogado, 

podendo, ainda, cada parte, trazer até três testemunhas para a prova dos 

fatos alegados. Caso pretendam sejam as testemunhas intimadas, 

deverão apresentar o requerimento na Secretaria até no mínimo de 05 

(cinco) dias antes da audiência, na forma do art. 34, § 1º, da Lei 9.099/95. 

Consigno que a intimação das partes para comparecimento ao ato poderá 

ser feita por qualquer meio idôneo de comunicação e que, caso as partes 

possuam advogado constituído nos autos ou estejam sendo assistidas 

pela Defensoria Pública, a intimação deverá ser feita por meio do patrono. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 

26 de junho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001657-79.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

GUIOMARIL GOMES DA SILVA FILHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Por ora, cumpra-se na íntegra a r. decisão de recebimento da 

inicial, certificando-se quanto à citação dos reclamados, apresentação de 

contestação ou decurso do prazo respectivo. Intimem-se. Cumpra-se. 

Tangará da Serra, 29 de junho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000113-90.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ROSSI GOMES & RIBEIRO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEITON ARAUJO DE CARVALHO OAB - MT0012842A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos etc. Defiro o pedido para levantamento do valor depositado nos 

autos. Deverá a Sra. Gestora certificar-se se o postulante possui poderes 

na procuração outorgada, se for o caso, para levantamento de valores. 

Em caso positivo, antes da expedição do alvará, nos termos do art. 1º do 

Provimento nº 68/2018, da E. Corregedoria Nacional da Justiça, intime-se a 

parte contrária a fim de que, no prazo legal, se manifeste apresentando 

eventual impugnação ou recurso. Caso não haja manifestação, a 

Secretaria deverá aguardar o prazo de 2 (dois) dias úteis após o 

esgotamento do prazo para eventual impugnação ou recurso, para só 

então expedir o alvará de levantamento. Com o levantamento, caso nada 

mais seja requerido no prazo legal, tornem os autos conclusos para 

extinção (art. 924, II, do CPC). Cumpra-se. Expeça-se o necessário. 

Tangará da Serra/MT, 29 de junho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011522-12.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CYNARA A GOMES AQUINO COMERCIO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR DE FIGUEIREDO PONCE FILHO OAB - MT0017483A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO ROBERTO APARECIDO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Intimem-se as partes para, no prazo de 10 dias, manifestar o 

interesse na produção de provas em audiência de instrução. Consigno 

que, caso não haja manifestação, a inércia será interpretada como 

desinteresse na produção de provas orais, resultando no julgamento do 

pedido conforme o estado do processo. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, conclusos para deliberações. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário. Tangará da Serra/MT, 28 de junho de 2018. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010592-62.2013.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MASSAROLI & CIA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE SATTLER GHISI OAB - MT0010902A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDMAR DOS SANTOS CAZELI (EXECUTADO)

IVETINA PEREIRA DA COSTA CAZELI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Defiro o pedido do ID 13840277. No entanto, tendo em vista que o 

processo foi extinto sem resolução do mérito, determino e promovo a 

exclusão de todas as restrições remanescentes nos autos (extrato 

anexo). Tornem os autos ao arquivo. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da 

Serra, 03 de julho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001306-43.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

FRANTTIELI CORREA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Certifique-se quanto ao levantamento de valores pela parte 

exequente e, caso nada mais seja requerido, conclusos para extinção 

(artigo. 924, II, do CPC). Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Tangará da 

Serra/MT, 03 de julho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011272-42.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

POLLIANA ELENA VARNIER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TASSIA DE AZEVEDO BORGES OAB - MT0012296A-A (ADVOGADO)

POLLIANA ELENA VARNIER OAB - PR54569 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

QATAR AIRWAYS (REQUERIDO)

B2W VIAGENS - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP0117417A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Considerando que, devidamente intimado, os executados não 

efetuaram o pagamento do valor remanescente e, tendo em vista que a 

condenação se deu de forma solidária, verifico que se esgotaram todos 

os meios para garantir a execução, motivo pelo qual defiro a penhora 

através de bloqueio e indisponibilidade de contas on-line através do 

sistema Bacen-Jud, conforme requerimento formulado pelo exequente, 

consoante autoriza do art. 854, do Código de Processo Civil de 2015. No 

mais, deve-se observar que o art. 835, do CPC, prioriza que a penhora 

recaia sobre dinheiro. Uma vez efetivada com sucesso a penhora, 

intime-se o executado, nos termos do art. 854, § 2º, do CPC de 2015, 

inclusive para, querendo, apresentar embargos, no prazo de 15 (quinze) 

dias (art. 915 do CPC – Enunciado nº 142 do FONAJE), porquanto se trata 

de procedimento de cumprimento de sentença. Junte-se cópia do termo de 

penhora on-line. Caso a diligência tenha sido inexitosa, intime-se o 

exequente para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

arquivamento, o que desde já fica determinado em caso de inércia. Sem 

prejuízo da determinação supra, DEFIRO o levantamento do valor já 

depositado nos autos pela executada B2W, em favor da parte exequente, 

por tratar-se de valor incontroverso. Deverá a Sra. Gestora certificar-se 

se o postulante possui poderes na procuração outorgada, se for o caso, 

para levantamento de valores. Em caso positivo, antes da expedição do 

alvará, nos termos do art. 1º do Provimento nº 68/2018, da E. Corregedoria 

Nacional da Justiça, intime-se a parte contrária a fim de que, no prazo 

legal, se manifeste apresentando eventual impugnação ou recurso. Caso 

não haja manifestação, a Secretaria deverá aguardar o prazo de 2 (dois) 

dias úteis após o esgotamento do prazo para eventual impugnação ou 

recurso, para só então expedir o alvará de levantamento. Intimem-se. 

Cumpra-se. Tangará da Serra, 05 de abril de 2018. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000400-19.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LOJA ELDER - COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA FLAVIA VIEIRA BARBOSA OAB - MT0022347S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NUBIA DE SOUZA BARBOSA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Considerando que se esgotaram todos os meios para garantir a 

execução, defiro a penhora através de bloqueio e indisponibilidade de 

contas on-line através do sistema Bacen-Jud, conforme requerimento 

formulado pelo exequente, consoante autoriza do art. 854, do Código de 

Processo Civil de 2015. No mais, deve-se observar que o art. 835, do CPC 

de 2015, prioriza que a penhora recaia sobre dinheiro ou ativos 

financeiros. Uma vez efetivada com sucesso a penhora, intime-se o 

executado, nos termos do art. 854, § 2º, do CPC de 2015 e designe-se 

data para audiência de conciliação (art. 53 e §§, da Lei nº 9.099/95). 

Junte-se cópia do termo de penhora on-line. Caso a diligência tenha sido 

inexitosa, intime-se o exequente para manifestação, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito. 

Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra, 03 de julho de 2018. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito
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Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001103-81.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

L.R. LANGER - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIDIANE FORCELINI OAB - MT0010057A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DILMA BENEDITA DO AMARAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Considerando que, devidamente intimado, o executado não 

efetuou o pagamento do valor devido, nem se manifestou nos autos, 

verifico que se esgotaram todos os meios para garantir a execução, 

motivo pelo qual defiro a penhora através de bloqueio e indisponibilidade 

de contas on-line através do sistema Bacen-Jud, conforme requerimento 

formulado pelo exequente, consoante autoriza do art. 854, do Código de 

Processo Civil de 2015. No mais, deve-se observar que o art. 835, do CPC, 

prioriza que a penhora recaia sobre dinheiro. Uma vez efetivada com 

sucesso a penhora, intime-se o executado, nos termos do art. 854, § 2º, 

do CPC de 2015, inclusive para, querendo, apresentar embargos, no prazo 

de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC – Enunciado nº 142 do FONAJE), 

porquanto se trata de procedimento de cumprimento de sentença. 

Junte-se cópia do termo de penhora on-line. Caso a diligência tenha sido 

inexitosa, intime-se o exequente para manifestação, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de arquivamento, o que desde já fica determinado 

em caso de inércia. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra, 03 de julho 

de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000445-57.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON RODRIGUES DA SILVA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALNETE DALA BONA OAB - MT0022482A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LAURIDETE MARCIA DA CRUZ (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Considerando que se esgotaram todos os meios para garantir a 

execução, defiro a penhora através de bloqueio e indisponibilidade de 

contas on-line através do sistema Bacen-Jud, conforme requerimento 

formulado pelo exequente, consoante autoriza do art. 854, do Código de 

Processo Civil de 2015. No mais, deve-se observar que o art. 835, do CPC 

de 2015, prioriza que a penhora recaia sobre dinheiro ou ativos 

financeiros. Uma vez efetivada com sucesso a penhora, intime-se o 

executado, nos termos do art. 854, § 2º, do CPC de 2015 e designe-se 

data para audiência de conciliação (art. 53 e §§, da Lei nº 9.099/95). 

Junte-se cópia do termo de penhora on-line. Caso a diligência tenha sido 

inexitosa, intime-se o exequente para manifestação, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito. 

Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra, 03 de julho de 2018. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000939-19.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS GREGORIO BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONE CARNEIRO CAMPOS OAB - MT18968/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OXIGENIO UNIAO LTDA - ME (REQUERIDO)

ASSOC BEN ASSISTENCIAL HOSPITAL DAS CLINICAS DE DENISE 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCAS ANTONIO BATISTAO OAB - MT0016904A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Considerando que, devidamente intimado, o executado não 

efetuou o pagamento do valor devido, nem se manifestou nos autos, 

verifico que se esgotaram todos os meios para garantir a execução, 

motivo pelo qual defiro a penhora através de bloqueio e indisponibilidade 

de contas on-line através do sistema Bacen-Jud, conforme requerimento 

formulado pelo exequente, consoante autoriza do art. 854, do Código de 

Processo Civil de 2015. No mais, deve-se observar que o art. 835, do CPC, 

prioriza que a penhora recaia sobre dinheiro. Uma vez efetivada com 

sucesso a penhora, intime-se o executado, nos termos do art. 854, § 2º, 

do CPC de 2015, inclusive para, querendo, apresentar embargos, no prazo 

de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC – Enunciado nº 142 do FONAJE), 

porquanto se trata de procedimento de cumprimento de sentença. 

Junte-se cópia do termo de penhora on-line. Caso a diligência tenha sido 

inexitosa, intime-se o exequente para manifestação, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de arquivamento, o que desde já fica determinado 

em caso de inércia. Deixo de determinar a penhora on line em nome do 

executado Oxigênio União, uma vez que não há nos autos comprovação 

da sua intimação da decisão do ID 11864135. Intimem-se. Cumpra-se. 

Tangará da Serra, 03 de julho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001573-78.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSON DIAS REGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 06/08/2018, às 16h30min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001185-78.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO RAIMUNDO PEREIRA DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 17/10/2018, às 16h15min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Despacho Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001342-51.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ELIDERNEI RELIQUIAS SANTOS (EXEQUENTE)

IVETE FLORES RELIQUIAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREA ROSAN DIAS FIGUEREDO ZAMAR TAQUES OAB - MT8233-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPACTA COMERCIAL LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Intime-se a exequente para, no prazo de 10 dias, manifestar sobre 

o bem oferecido a penhora no ID 13911795, requerendo o que entender de 

direito, sob pena de arquivamento, o que desde já fica determinado em 

caso de inércia. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 29 de junho de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000538-20.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

HERMINIO DIAS DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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AQUILA BORGES DE LIMA OAB - MT0020718A-O (ADVOGADO)

JULIO CESAR FERREIRA DE SOUZA OAB - MT0019934A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Dê-se ciência às partes do retorno destes autos da Turma 

Recursal. Transitada em julgado a sentença, providencie-se a alteração da 

classe processual junto ao sistema PJe. Caso nada seja requerido no 

prazo legal, remetam-se os autos ao arquivo procedendo-se às baixas e 

anotações de estilo. Sem prejuízo, caso a parte sucumbente não seja 

beneficiária da Justiça Gratuita ou não detenha isenção legal, intime-se 

para promover o pagamento das custas processuais eventualmente 

pendentes no prazo de 05 (cinco) dias. Caso não haja o pagamento, 

providencie-se a anotação à margem da distribuição, conforme item 2.3.27 

da CNGC/MT, e encaminhem-se as peças indicadas no item 2.28.2 da 

CNGC/MT ao Departamento de Controle e Arrecadação – DCA/TJMT, para 

as providências a cargo do mencionado órgão, mencionadas no mesmo 

texto normativo. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 29 de junho 

de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001124-23.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SILAS LUCIO DE GODOI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marco Antonio de Mello OAB - MT0013188A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ROBERTO FERNANDES PARENTE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Recebo a petição inicial, tendo em vista que estão preenchidos 

os requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil de 2015. Designe-se 

audiência de conciliação. Cite-se a parte promovida preferencialmente por 

correspondência com aviso de recepção, intimando-a também para 

comparecimento à audiência de conciliação. A correspondência ou 

contra-fé recebida no endereço da parte é eficaz para efeito de citação, 

desde que identificado o seu recebedor (Enunciado nº 5 do FONAJE). Na 

correspondência/mandado de citação/intimação deverá constar a 

advertência de que o não comparecimento da parte promovida na 

audiência de conciliação importará em sua revelia e presunção de 

veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 20 da Lei nº 9.099/95), bem 

como que o prazo de 05 (cinco) dias para a oferta de resposta fluirá a 

partir da audiência de conciliação, caso não haja composição amigável no 

referido ato e as partes dispensem a produção de provas em audiência de 

instrução e julgamento. Caso as partes manifestem o desejo de produzir 

provas em audiência de instrução, o prazo fatal para a oferta de resposta 

escrita ou oral será a data da audiência de instrução e julgamento. 

Intime(m)-se o(a)(s) promovente(s), consignando no mandado que o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo 

sem resolução do mérito e arquivamento do feito, nos termos do art. 51, 

inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas processuais. 

Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 29 de junho de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direiro

Despacho Classe: CNJ-13 CARTA DE ORDEM

Processo Número: 1001595-39.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO PEREIRA DOS SANTOS (ORDENANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO DOS SANTOS TURATI OAB - MT0015179A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ALCOLUMBRE (ORDENADO)

FU YUN YUAN (ORDENADO)

PAULA FERNANDA ALCANTARA DE VEIGA CABRAL (ORDENADO)

HE XING (ORDENADO)

MENAHEM ALCOLUMBRE FILHO (ORDENADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Recebo o pedido de instauração do incidente de desconsideração 

da personalidade jurídica, por dependência ao processo principal. Cite(m)

-se o(s) sócio(s) indicado(s) na petição em referência para manifestar-se 

e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 (quinze) dias (art. 135 do 

CPC de 2015). Promova-se o apensamento destes autos ao processo nº 

8010276-20.2011.8.11.0055. Caso tenha sido designada audiência 

conciliatória automaticamente pelo sistema, cancele-se o ato, tendo em 

vista que o rito deste tipo incidente não comporta sua realização. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 

26 de junho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001596-24.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CENTRO EDUCACIONAL ALBERT EINSTEIN - COLEGIO E CURSO MASTER - 

LTDA - EPP (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSINEI CALSAVARA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Cumpra-se na forma deprecada, servindo a presente de 

mandado. Após, devolvam-se aos autos de origem, com as homenagens 

deste Juízo, procedendo-se as baixas e anotações devidas. 

Comunique-se o Juízo deprecante. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da 

Serra/MT, 26 de junho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001598-91.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CASTRO & RIGOTI LIMITADA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSIANE SOUZA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Cumpra-se na forma deprecada, servindo a presente de 

mandado. Após, devolvam-se aos autos de origem, com as homenagens 

deste Juízo, procedendo-se as baixas e anotações devidas. 

Comunique-se o Juízo deprecante. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da 

Serra/MT, 26 de junho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001599-76.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

PASQUALLI & FREITAS LTDA - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA PATRICIA PASQUALLI OAB - MT0010633A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIA FONTOURA DE ARAUJO SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Recebo a petição inicial, tendo em vista que estão preenchidos 

os requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil de 2015. Designe-se 

audiência de conciliação. Cite-se a parte promovida preferencialmente por 

correspondência com aviso de recepção, intimando-a também para 

comparecimento à audiência de conciliação. A correspondência ou 

contra-fé recebida no endereço da parte é eficaz para efeito de citação, 

desde que identificado o seu recebedor (Enunciado nº 5 do FONAJE). Na 

correspondência/mandado de citação/intimação deverá constar a 

advertência de que o não comparecimento da parte promovida na 

audiência de conciliação importará em sua revelia e presunção de 

veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 20 da Lei nº 9.099/95), bem 

como que o prazo de 05 (cinco) dias para a oferta de resposta fluirá a 

partir da audiência de conciliação, caso não haja composição amigável no 

referido ato e as partes dispensem a produção de provas em audiência de 

instrução e julgamento. Caso as partes manifestem o desejo de produzir 

provas em audiência de instrução, o prazo fatal para a oferta de resposta 

escrita ou oral será a data da audiência de instrução e julgamento. 

Intime(m)-se o(a)(s) promovente(s), consignando no mandado que o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo 

sem resolução do mérito e arquivamento do feito, nos termos do art. 51, 

inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas processuais. 
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Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 26 de junho de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001600-61.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

GRISON & FILHA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIDO PERTILE & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Cumpra-se na forma deprecada, servindo a presente de 

mandado. Após, devolvam-se aos autos de origem, com as homenagens 

deste Juízo, procedendo-se as baixas e anotações devidas. 

Comunique-se o Juízo deprecante. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da 

Serra/MT, 26 de junho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001607-53.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

PELIZZERI & NUNES LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANUSA SANTANA OAB - MT23334/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNO HENRIQUE VECHI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Defiro o pedido de processamento da execução. Cite(m)-se e 

intime(m)-se os devedor(es) executado(s) por correspondência (art. 247 

c.c. art. 249 do CPC) para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento da dívida (Código de Processo Civil de 2015, art. 829). Não 

efetuado o pagamento no prazo acima assinalado, deverá ser expedido 

mandado para que o Oficial de Justiça proceda a penhora e avaliação de 

bens, lavrando-se o respectivo auto, intimando na mesma oportunidade o 

credor e o executado e, se casado for, sua esposa, da aludida penhora, 

caso recaia sobre bem imóvel (art. 829, § 1º, do Código de Processo Civil 

de 2015). Recaindo a penhora sobre bem imóvel, providencie o exequente, 

sem prejuízo da intimação do executado, o registro da penhora no oficio 

imobiliário para presunção absoluta de conhecimento por terceiros, tudo 

de conformidade com o art. 844 do CPC de 2015. Não há necessidade de 

mandado judicial, bastando a exibição de certidão do auto ou termo de 

penhora no Cartório de Registro (art. 845, § 1º, do CPC de 2015). Em 

seguida, cumpra-se o disposto no artigo 53, § 1º, da Lei 9.099/95, 

designando-se audiência de conciliação, quando, se infrutífera, deverá 

ser oportunizada a apresentação de embargos, ou se for o caso, a 

escolha pelo credor de uma das alternativas dos §§ 2º e 3º, do mesmo 

artigo. Não sendo opostos embargos, optando o credor pela alienação, 

designe-se data para leilão ou praça, expedindo-se editais, que deverão 

ser afixados nos locais de costume, dispensada a publicação em jornais 

se o bem penhorado for de valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 

9.099/95, art. 52, VIII). Ficam autorizados o credor, o devedor e o Sr. 

Escrivão a proceder na forma do art. 52, VII, desde que haja prévia 

autorização judicial, quanto à ultimação da alienação, podendo, ainda, o 

credor proceder a aquisição do bem na conformidade do art. 895, § 2º, do 

CPC. Deverá o exequente promover o necessário. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 26 de junho de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001608-38.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

PELIZZERI & NUNES LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANUSA SANTANA OAB - MT23334/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IRACI SOARES DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Defiro o pedido de processamento da execução. Cite(m)-se e 

intime(m)-se os devedor(es) executado(s) por correspondência (art. 247 

c.c. art. 249 do CPC) para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento da dívida (Código de Processo Civil de 2015, art. 829). Não 

efetuado o pagamento no prazo acima assinalado, deverá ser expedido 

mandado para que o Oficial de Justiça proceda a penhora e avaliação de 

bens, lavrando-se o respectivo auto, intimando na mesma oportunidade o 

credor e o executado e, se casado for, sua esposa, da aludida penhora, 

caso recaia sobre bem imóvel (art. 829, § 1º, do Código de Processo Civil 

de 2015). Recaindo a penhora sobre bem imóvel, providencie o exequente, 

sem prejuízo da intimação do executado, o registro da penhora no oficio 

imobiliário para presunção absoluta de conhecimento por terceiros, tudo 

de conformidade com o art. 844 do CPC de 2015. Não há necessidade de 

mandado judicial, bastando a exibição de certidão do auto ou termo de 

penhora no Cartório de Registro (art. 845, § 1º, do CPC de 2015). Em 

seguida, cumpra-se o disposto no artigo 53, § 1º, da Lei 9.099/95, 

designando-se audiência de conciliação, quando, se infrutífera, deverá 

ser oportunizada a apresentação de embargos, ou se for o caso, a 

escolha pelo credor de uma das alternativas dos §§ 2º e 3º, do mesmo 

artigo. Não sendo opostos embargos, optando o credor pela alienação, 

designe-se data para leilão ou praça, expedindo-se editais, que deverão 

ser afixados nos locais de costume, dispensada a publicação em jornais 

se o bem penhorado for de valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 

9.099/95, art. 52, VIII). Ficam autorizados o credor, o devedor e o Sr. 

Escrivão a proceder na forma do art. 52, VII, desde que haja prévia 

autorização judicial, quanto à ultimação da alienação, podendo, ainda, o 

credor proceder a aquisição do bem na conformidade do art. 895, § 2º, do 

CPC. Deverá o exequente promover o necessário. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 26 de junho de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001609-23.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

PELIZZERI & NUNES LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANUSA SANTANA OAB - MT23334/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GABRIELA ALVES DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Defiro o pedido de processamento da execução. Cite(m)-se e 

intime(m)-se os devedor(es) executado(s) por correspondência (art. 247 

c.c. art. 249 do CPC) para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento da dívida (Código de Processo Civil de 2015, art. 829). Não 

efetuado o pagamento no prazo acima assinalado, deverá ser expedido 

mandado para que o Oficial de Justiça proceda a penhora e avaliação de 

bens, lavrando-se o respectivo auto, intimando na mesma oportunidade o 

credor e o executado e, se casado for, sua esposa, da aludida penhora, 

caso recaia sobre bem imóvel (art. 829, § 1º, do Código de Processo Civil 

de 2015). Recaindo a penhora sobre bem imóvel, providencie o exequente, 

sem prejuízo da intimação do executado, o registro da penhora no oficio 

imobiliário para presunção absoluta de conhecimento por terceiros, tudo 

de conformidade com o art. 844 do CPC de 2015. Não há necessidade de 

mandado judicial, bastando a exibição de certidão do auto ou termo de 

penhora no Cartório de Registro (art. 845, § 1º, do CPC de 2015). Em 

seguida, cumpra-se o disposto no artigo 53, § 1º, da Lei 9.099/95, 

designando-se audiência de conciliação, quando, se infrutífera, deverá 

ser oportunizada a apresentação de embargos, ou se for o caso, a 

escolha pelo credor de uma das alternativas dos §§ 2º e 3º, do mesmo 

artigo. Não sendo opostos embargos, optando o credor pela alienação, 

designe-se data para leilão ou praça, expedindo-se editais, que deverão 

ser afixados nos locais de costume, dispensada a publicação em jornais 

se o bem penhorado for de valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 

9.099/95, art. 52, VIII). Ficam autorizados o credor, o devedor e o Sr. 

Escrivão a proceder na forma do art. 52, VII, desde que haja prévia 

autorização judicial, quanto à ultimação da alienação, podendo, ainda, o 

credor proceder a aquisição do bem na conformidade do art. 895, § 2º, do 

CPC. Deverá o exequente promover o necessário. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 26 de junho de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001610-08.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

PELIZZERI & NUNES LTDA - ME (EXEQUENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

VANUSA SANTANA OAB - MT23334/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANE SANINI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Defiro o pedido de processamento da execução. Cite(m)-se e 

intime(m)-se os devedor(es) executado(s) por correspondência (art. 247 

c.c. art. 249 do CPC) para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento da dívida (Código de Processo Civil de 2015, art. 829). Não 

efetuado o pagamento no prazo acima assinalado, deverá ser expedido 

mandado para que o Oficial de Justiça proceda a penhora e avaliação de 

bens, lavrando-se o respectivo auto, intimando na mesma oportunidade o 

credor e o executado e, se casado for, sua esposa, da aludida penhora, 

caso recaia sobre bem imóvel (art. 829, § 1º, do Código de Processo Civil 

de 2015). Recaindo a penhora sobre bem imóvel, providencie o exequente, 

sem prejuízo da intimação do executado, o registro da penhora no oficio 

imobiliário para presunção absoluta de conhecimento por terceiros, tudo 

de conformidade com o art. 844 do CPC de 2015. Não há necessidade de 

mandado judicial, bastando a exibição de certidão do auto ou termo de 

penhora no Cartório de Registro (art. 845, § 1º, do CPC de 2015). Em 

seguida, cumpra-se o disposto no artigo 53, § 1º, da Lei 9.099/95, 

designando-se audiência de conciliação, quando, se infrutífera, deverá 

ser oportunizada a apresentação de embargos, ou se for o caso, a 

escolha pelo credor de uma das alternativas dos §§ 2º e 3º, do mesmo 

artigo. Não sendo opostos embargos, optando o credor pela alienação, 

designe-se data para leilão ou praça, expedindo-se editais, que deverão 

ser afixados nos locais de costume, dispensada a publicação em jornais 

se o bem penhorado for de valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 

9.099/95, art. 52, VIII). Ficam autorizados o credor, o devedor e o Sr. 

Escrivão a proceder na forma do art. 52, VII, desde que haja prévia 

autorização judicial, quanto à ultimação da alienação, podendo, ainda, o 

credor proceder a aquisição do bem na conformidade do art. 895, § 2º, do 

CPC. Deverá o exequente promover o necessário. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 26 de junho de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001611-90.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

PELIZZERI & NUNES LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANUSA SANTANA OAB - MT23334/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HAILA CARINE PARNO TONIAZZO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Defiro o pedido de processamento da execução. Cite(m)-se e 

intime(m)-se os devedor(es) executado(s) por correspondência (art. 247 

c.c. art. 249 do CPC) para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento da dívida (Código de Processo Civil de 2015, art. 829). Não 

efetuado o pagamento no prazo acima assinalado, deverá ser expedido 

mandado para que o Oficial de Justiça proceda a penhora e avaliação de 

bens, lavrando-se o respectivo auto, intimando na mesma oportunidade o 

credor e o executado e, se casado for, sua esposa, da aludida penhora, 

caso recaia sobre bem imóvel (art. 829, § 1º, do Código de Processo Civil 

de 2015). Recaindo a penhora sobre bem imóvel, providencie o exequente, 

sem prejuízo da intimação do executado, o registro da penhora no oficio 

imobiliário para presunção absoluta de conhecimento por terceiros, tudo 

de conformidade com o art. 844 do CPC de 2015. Não há necessidade de 

mandado judicial, bastando a exibição de certidão do auto ou termo de 

penhora no Cartório de Registro (art. 845, § 1º, do CPC de 2015). Em 

seguida, cumpra-se o disposto no artigo 53, § 1º, da Lei 9.099/95, 

designando-se audiência de conciliação, quando, se infrutífera, deverá 

ser oportunizada a apresentação de embargos, ou se for o caso, a 

escolha pelo credor de uma das alternativas dos §§ 2º e 3º, do mesmo 

artigo. Não sendo opostos embargos, optando o credor pela alienação, 

designe-se data para leilão ou praça, expedindo-se editais, que deverão 

ser afixados nos locais de costume, dispensada a publicação em jornais 

se o bem penhorado for de valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 

9.099/95, art. 52, VIII). Ficam autorizados o credor, o devedor e o Sr. 

Escrivão a proceder na forma do art. 52, VII, desde que haja prévia 

autorização judicial, quanto à ultimação da alienação, podendo, ainda, o 

credor proceder a aquisição do bem na conformidade do art. 895, § 2º, do 

CPC. Deverá o exequente promover o necessário. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 26 de junho de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001624-89.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

KPN INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TALENTOS CONFECCOES, BIJUTERIAS E ACESSORIOS LTDA - ME 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Cumpra-se na forma deprecada, servindo a presente de 

mandado. Após, devolvam-se aos autos de origem, com as homenagens 

deste Juízo, procedendo-se as baixas e anotações devidas. 

Comunique-se o Juízo deprecante. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da 

Serra/MT, 26 de junho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001625-74.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARILZA SILVA DOS SANTOS - VESTUARIO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA CINTRA RASCHEJA OAB - MT0015625A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CELIA TEREZINHA GOMES BONZANINI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Cumpra-se na forma deprecada, servindo a presente de 

mandado. Após, devolvam-se aos autos de origem, com as homenagens 

deste Juízo, procedendo-se as baixas e anotações devidas. 

Comunique-se o Juízo deprecante. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da 

Serra/MT, 26 de junho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001627-44.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

VIBEMANIA - ORGANIZACAO DE EVENTOS MUSICAIS LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATIA CRISTINNA RODRIGUES OAB - MT0013451A-O (ADVOGADO)

KAMILLA PALU SASSAKI OAB - MT0016898A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIAGO DOS SANTOS CABRAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Defiro o pedido de processamento da execução. Cite(m)-se e 

intime(m)-se os devedor(es) executado(s) por correspondência (art. 247 

c.c. art. 249 do CPC) para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento da dívida (Código de Processo Civil de 2015, art. 829). Não 

efetuado o pagamento no prazo acima assinalado, deverá ser expedido 

mandado para que o Oficial de Justiça proceda a penhora e avaliação de 

bens, lavrando-se o respectivo auto, intimando na mesma oportunidade o 

credor e o executado e, se casado for, sua esposa, da aludida penhora, 

caso recaia sobre bem imóvel (art. 829, § 1º, do Código de Processo Civil 

de 2015). Recaindo a penhora sobre bem imóvel, providencie o exequente, 

sem prejuízo da intimação do executado, o registro da penhora no oficio 

imobiliário para presunção absoluta de conhecimento por terceiros, tudo 

de conformidade com o art. 844 do CPC de 2015. Não há necessidade de 

mandado judicial, bastando a exibição de certidão do auto ou termo de 

penhora no Cartório de Registro (art. 845, § 1º, do CPC de 2015). Em 

seguida, cumpra-se o disposto no artigo 53, § 1º, da Lei 9.099/95, 

designando-se audiência de conciliação, quando, se infrutífera, deverá 

ser oportunizada a apresentação de embargos, ou se for o caso, a 

escolha pelo credor de uma das alternativas dos §§ 2º e 3º, do mesmo 

artigo. Não sendo opostos embargos, optando o credor pela alienação, 

designe-se data para leilão ou praça, expedindo-se editais, que deverão 
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ser afixados nos locais de costume, dispensada a publicação em jornais 

se o bem penhorado for de valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 

9.099/95, art. 52, VIII). Ficam autorizados o credor, o devedor e o Sr. 

Escrivão a proceder na forma do art. 52, VII, desde que haja prévia 

autorização judicial, quanto à ultimação da alienação, podendo, ainda, o 

credor proceder a aquisição do bem na conformidade do art. 895, § 2º, do 

CPC. Deverá o exequente promover o necessário. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 26 de junho de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001629-14.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DEBESA & RODRIGUES ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAMILLA PALU SASSAKI OAB - MT0016898A (ADVOGADO)

KATIA CRISTINNA RODRIGUES OAB - MT0013451A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAIKON DOUGLAS DOS REIS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Defiro o pedido de processamento da execução. Cite(m)-se e 

intime(m)-se os devedor(es) executado(s) por correspondência (art. 247 

c.c. art. 249 do CPC) para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento da dívida (Código de Processo Civil de 2015, art. 829). Não 

efetuado o pagamento no prazo acima assinalado, deverá ser expedido 

mandado para que o Oficial de Justiça proceda a penhora e avaliação de 

bens, lavrando-se o respectivo auto, intimando na mesma oportunidade o 

credor e o executado e, se casado for, sua esposa, da aludida penhora, 

caso recaia sobre bem imóvel (art. 829, § 1º, do Código de Processo Civil 

de 2015). Recaindo a penhora sobre bem imóvel, providencie o exequente, 

sem prejuízo da intimação do executado, o registro da penhora no oficio 

imobiliário para presunção absoluta de conhecimento por terceiros, tudo 

de conformidade com o art. 844 do CPC de 2015. Não há necessidade de 

mandado judicial, bastando a exibição de certidão do auto ou termo de 

penhora no Cartório de Registro (art. 845, § 1º, do CPC de 2015). Em 

seguida, cumpra-se o disposto no artigo 53, § 1º, da Lei 9.099/95, 

designando-se audiência de conciliação, quando, se infrutífera, deverá 

ser oportunizada a apresentação de embargos, ou se for o caso, a 

escolha pelo credor de uma das alternativas dos §§ 2º e 3º, do mesmo 

artigo. Não sendo opostos embargos, optando o credor pela alienação, 

designe-se data para leilão ou praça, expedindo-se editais, que deverão 

ser afixados nos locais de costume, dispensada a publicação em jornais 

se o bem penhorado for de valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 

9.099/95, art. 52, VIII). Ficam autorizados o credor, o devedor e o Sr. 

Escrivão a proceder na forma do art. 52, VII, desde que haja prévia 

autorização judicial, quanto à ultimação da alienação, podendo, ainda, o 

credor proceder a aquisição do bem na conformidade do art. 895, § 2º, do 

CPC. Deverá o exequente promover o necessário. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 26 de junho de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001630-96.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DEBESA & RODRIGUES ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAMILLA PALU SASSAKI OAB - MT0016898A (ADVOGADO)

KATIA CRISTINNA RODRIGUES OAB - MT0013451A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIO CESAR ALVES DOS SANTOS JUNIOR (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Defiro o pedido de processamento da execução. Cite(m)-se e 

intime(m)-se os devedor(es) executado(s) por correspondência (art. 247 

c.c. art. 249 do CPC) para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento da dívida (Código de Processo Civil de 2015, art. 829). Não 

efetuado o pagamento no prazo acima assinalado, deverá ser expedido 

mandado para que o Oficial de Justiça proceda a penhora e avaliação de 

bens, lavrando-se o respectivo auto, intimando na mesma oportunidade o 

credor e o executado e, se casado for, sua esposa, da aludida penhora, 

caso recaia sobre bem imóvel (art. 829, § 1º, do Código de Processo Civil 

de 2015). Recaindo a penhora sobre bem imóvel, providencie o exequente, 

sem prejuízo da intimação do executado, o registro da penhora no oficio 

imobiliário para presunção absoluta de conhecimento por terceiros, tudo 

de conformidade com o art. 844 do CPC de 2015. Não há necessidade de 

mandado judicial, bastando a exibição de certidão do auto ou termo de 

penhora no Cartório de Registro (art. 845, § 1º, do CPC de 2015). Em 

seguida, cumpra-se o disposto no artigo 53, § 1º, da Lei 9.099/95, 

designando-se audiência de conciliação, quando, se infrutífera, deverá 

ser oportunizada a apresentação de embargos, ou se for o caso, a 

escolha pelo credor de uma das alternativas dos §§ 2º e 3º, do mesmo 

artigo. Não sendo opostos embargos, optando o credor pela alienação, 

designe-se data para leilão ou praça, expedindo-se editais, que deverão 

ser afixados nos locais de costume, dispensada a publicação em jornais 

se o bem penhorado for de valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 

9.099/95, art. 52, VIII). Ficam autorizados o credor, o devedor e o Sr. 

Escrivão a proceder na forma do art. 52, VII, desde que haja prévia 

autorização judicial, quanto à ultimação da alienação, podendo, ainda, o 

credor proceder a aquisição do bem na conformidade do art. 895, § 2º, do 

CPC. Deverá o exequente promover o necessário. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 26 de junho de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001631-81.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DEBESA & RODRIGUES ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATIA CRISTINNA RODRIGUES OAB - MT0013451A-O (ADVOGADO)

KAMILLA PALU SASSAKI OAB - MT0016898A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PRISCILA CAROLINA DE MOURA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Defiro o pedido de processamento da execução. Cite(m)-se e 

intime(m)-se os devedor(es) executado(s) por correspondência (art. 247 

c.c. art. 249 do CPC) para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento da dívida (Código de Processo Civil de 2015, art. 829). Não 

efetuado o pagamento no prazo acima assinalado, deverá ser expedido 

mandado para que o Oficial de Justiça proceda a penhora e avaliação de 

bens, lavrando-se o respectivo auto, intimando na mesma oportunidade o 

credor e o executado e, se casado for, sua esposa, da aludida penhora, 

caso recaia sobre bem imóvel (art. 829, § 1º, do Código de Processo Civil 

de 2015). Recaindo a penhora sobre bem imóvel, providencie o exequente, 

sem prejuízo da intimação do executado, o registro da penhora no oficio 

imobiliário para presunção absoluta de conhecimento por terceiros, tudo 

de conformidade com o art. 844 do CPC de 2015. Não há necessidade de 

mandado judicial, bastando a exibição de certidão do auto ou termo de 

penhora no Cartório de Registro (art. 845, § 1º, do CPC de 2015). Em 

seguida, cumpra-se o disposto no artigo 53, § 1º, da Lei 9.099/95, 

designando-se audiência de conciliação, quando, se infrutífera, deverá 

ser oportunizada a apresentação de embargos, ou se for o caso, a 

escolha pelo credor de uma das alternativas dos §§ 2º e 3º, do mesmo 

artigo. Não sendo opostos embargos, optando o credor pela alienação, 

designe-se data para leilão ou praça, expedindo-se editais, que deverão 

ser afixados nos locais de costume, dispensada a publicação em jornais 

se o bem penhorado for de valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 

9.099/95, art. 52, VIII). Ficam autorizados o credor, o devedor e o Sr. 

Escrivão a proceder na forma do art. 52, VII, desde que haja prévia 

autorização judicial, quanto à ultimação da alienação, podendo, ainda, o 

credor proceder a aquisição do bem na conformidade do art. 895, § 2º, do 

CPC. Deverá o exequente promover o necessário. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 27 de junho de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000867-95.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARILZA SILVA DOS SANTOS - VESTUARIO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA CINTRA RASCHEJA OAB - MT0015625A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GERCY CENTURIAO MARCELINO (EXECUTADO)

Magistrado(s):
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ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Recebo a petição inicial, tendo em vista que estão preenchidos 

os requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil de 2015. Designe-se 

audiência de conciliação. Cite-se a parte promovida preferencialmente por 

correspondência com aviso de recepção, intimando-a também para 

comparecimento à audiência de conciliação. A correspondência ou 

contra-fé recebida no endereço da parte é eficaz para efeito de citação, 

desde que identificado o seu recebedor (Enunciado nº 5 do FONAJE). Na 

correspondência/mandado de citação/intimação deverá constar a 

advertência de que o não comparecimento da parte promovida na 

audiência de conciliação importará em sua revelia e presunção de 

veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 20 da Lei nº 9.099/95), bem 

como que o prazo de 05 (cinco) dias para a oferta de resposta fluirá a 

partir da audiência de conciliação, caso não haja composição amigável no 

referido ato e as partes dispensem a produção de provas em audiência de 

instrução e julgamento. Caso as partes manifestem o desejo de produzir 

provas em audiência de instrução, o prazo fatal para a oferta de resposta 

escrita ou oral será a data da audiência de instrução e julgamento. 

Intime(m)-se o(a)(s) promovente(s), consignando no mandado que o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo 

sem resolução do mérito e arquivamento do feito, nos termos do art. 51, 

inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas processuais. 

Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 27 de junho de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001639-58.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LEDY FILIPIN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTELA REDIVO DA COSTA OAB - MT0016663A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAELA SILVA LIMA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. O título que aparelha a execução (ID 13855092), aparentemente 

está prescrito. Assim, faculto ao reclamante a emenda da inicial, no prazo 

de 15 (quinze) dias, para adequação do pedido ao rito do processo de 

conhecimento, sob pena de indeferimento da petição inicial, nos termos do 

artigo 321 do Código de Processo Civil. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 27 de junho 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000809-29.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISVALDO MENDES RAMOS OAB - MT0019438A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO OAB - MG103082 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Dê-se ciência às partes do retorno destes autos da Turma 

Recursal. Transitada em julgado a sentença, providencie-se a alteração da 

classe processual junto ao sistema PJe. Caso nada seja requerido no 

prazo legal, remetam-se os autos ao arquivo procedendo-se às baixas e 

anotações de estilo. Sem prejuízo, caso a parte sucumbente não seja 

beneficiária da Justiça Gratuita ou não detenha isenção legal, intime-se 

para promover o pagamento das custas processuais eventualmente 

pendentes no prazo de 05 (cinco) dias. Caso não haja o pagamento, 

providencie-se a anotação à margem da distribuição, conforme item 2.3.27 

da CNGC/MT, e encaminhem-se as peças indicadas no item 2.28.2 da 

CNGC/MT ao Departamento de Controle e Arrecadação – DCA/TJMT, para 

as providências a cargo do mencionado órgão, mencionadas no mesmo 

texto normativo. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 25 de junho 

de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8020090-17.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE SAMPAIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO ANDRE MARINHO GRAMARIN OAB - MT0014551A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATA GARCIA DA COSTA FRANCO OAB - MT0017057A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Dê-se ciência às partes do retorno destes autos da Turma 

Recursal. Transitada em julgado a sentença, providencie-se a alteração da 

classe processual junto ao sistema PJe. Caso nada seja requerido no 

prazo legal, remetam-se os autos ao arquivo procedendo-se às baixas e 

anotações de estilo. Sem prejuízo, caso a parte sucumbente não seja 

beneficiária da Justiça Gratuita ou não detenha isenção legal, intime-se 

para promover o pagamento das custas processuais eventualmente 

pendentes no prazo de 05 (cinco) dias. Caso não haja o pagamento, 

providencie-se a anotação à margem da distribuição, conforme item 2.3.27 

da CNGC/MT, e encaminhem-se as peças indicadas no item 2.28.2 da 

CNGC/MT ao Departamento de Controle e Arrecadação – DCA/TJMT, para 

as providências a cargo do mencionado órgão, mencionadas no mesmo 

texto normativo. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 25 de junho 

de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000266-89.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CARMEN CARDOSO DE OLIVEIRA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA FLAVIA VIEIRA BARBOSA OAB - MT0022347S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IVO PEREIRA DA COSTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Intime-se a exequente para, no prazo de 10 dias, requerer o que 

entender de direito, sob pena de extinção sem resolução do mérito. 

Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 25 de junho de 2018. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011419-05.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LAUDICEIA SIQUEIRA CAMPOS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELAINE MIRIAM SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. A providência requerida no ID 13771845 já foi atendida por este 

Juízo (ID 7994662), contudo, infrutífera, uma vez que, conforme certidão 

do Sr.Oficial de Justiça (id 11352309), todos os bens que guarnecem a 

residência da executada não são passíveis de penhora. Assim, sem 

prejuízo do cumprimento da ultima parte do despacho do Id 12787323, 

INTIME-SE a exequente para, no prazo de 10 dias, requerer o que 

entender de direito, sob pena de extinção sem resolução do mérito. 

Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 25 de junho de 2018. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001130-64.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RIKELLE GOMES MAIA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA (REQUERIDO)

UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG0109730A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):
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ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Ao arquivo, com as devidas baixas e anotações necessárias. 

Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 25 de junho de 2018. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001419-94.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA MARIA VIEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

APARECIDA MARIA VIEIRA OAB - MT0016718A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GILBERTO APARECIDO ALVES DAMASCENO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Intime-se o exequente para, no prazo de 10 dias, requerer o que 

entender de direito, sob pena de extinção sem resolução do mérito. 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 25 de junho 

de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011288-30.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RIBAS & CIA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA CRISTINA BOLIS OAB - MT0017819A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DENIUZA DE FATIMA FREITAS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Intime-se o exequente para, no prazo de 10 dias, requerer o que 

entender de direito, sob pena de extinção sem resolução do mérito. 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 25 de junho 

de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010826-39.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

PLINIO PERIOLO PADILHA JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Hermes da Silva OAB - MT0014884A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO LEONARDO TATSCH PEREIRA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELISANGELA SANCHES FERREIRA DE ANDRADE OAB - MT0015154A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Intime-se o exequente para, no prazo de 10 dias, requerer o que 

entender de direito, sob pena de extinção sem resolução do mérito. 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 25 de junho 

de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000749-56.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CARMEN CARDOSO DE OLIVEIRA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA FLAVIA VIEIRA BARBOSA OAB - MT0022347S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DONIZETE FERREIRA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Intime-se o exequente para, no prazo de 10 dias, requerer o que 

entender de direito sob pena de extinção sem resolução do mérito. 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 25 de junho 

de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000437-46.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LOJA ELDER - COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA FLAVIA VIEIRA BARBOSA OAB - MT0022347S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANGELA FERREIRA SANTANA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Intime-se o exequente para, no prazo de 10 dias, requerer o que 

entender de direito sob pena de extinção sem resolução do mérito. 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 25 de junho 

de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000525-84.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

P. K. CAMPOS NASCIMENTO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA FLAVIA VIEIRA BARBOSA OAB - MT0022347S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRA RIBEIRO BARBOSA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Intime-se o exequente para, no prazo de 10 dias, requerer o que 

entender de direito sob pena de extinção sem resolução do mérito. 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 25 de junho 

de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010281-32.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANE DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONAS DA SILVA OAB - MT0016978A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMPRESA DE TRANSPORTES ANDORINHA SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANILO MASTRANGELO TOMAZETI OAB - SP0204263A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Dê-se ciência às partes do retorno destes autos da Turma 

Recursal. Transitada em julgado a sentença, providencie-se a alteração da 

classe processual junto ao sistema PJe. Caso nada seja requerido no 

prazo legal, remetam-se os autos ao arquivo procedendo-se às baixas e 

anotações de estilo. Sem prejuízo, caso a parte sucumbente não seja 

beneficiária da Justiça Gratuita ou não detenha isenção legal, intime-se 

para promover o pagamento das custas processuais eventualmente 

pendentes no prazo de 05 (cinco) dias. Caso não haja o pagamento, 

providencie-se a anotação à margem da distribuição, conforme item 2.3.27 

da CNGC/MT, e encaminhem-se as peças indicadas no item 2.28.2 da 

CNGC/MT ao Departamento de Controle e Arrecadação – DCA/TJMT, para 

as providências a cargo do mencionado órgão, mencionadas no mesmo 

texto normativo. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 25 de junho 

de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001304-73.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA CORREA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO)

GABRIELA RODRIGUES LAGO COSTA OAB - DF21924 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR
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VISTOS Dê-se ciência às partes do retorno destes autos da Turma 

Recursal. Transitada em julgado a sentença, providencie-se a alteração da 

classe processual junto ao sistema PJe. Caso nada seja requerido no 

prazo legal, remetam-se os autos ao arquivo procedendo-se às baixas e 

anotações de estilo. Sem prejuízo, caso a parte sucumbente não seja 

beneficiária da Justiça Gratuita ou não detenha isenção legal, intime-se 

para promover o pagamento das custas processuais eventualmente 

pendentes no prazo de 05 (cinco) dias. Caso não haja o pagamento, 

providencie-se a anotação à margem da distribuição, conforme item 2.3.27 

da CNGC/MT, e encaminhem-se as peças indicadas no item 2.28.2 da 

CNGC/MT ao Departamento de Controle e Arrecadação – DCA/TJMT, para 

as providências a cargo do mencionado órgão, mencionadas no mesmo 

texto normativo. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 25 de junho 

de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000601-45.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MILIDIEISSE CRISTINA DA SILVA NICOLINI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUY FERREIRA JUNIOR OAB - MT0011278A-B (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Dê-se ciência às partes do retorno destes autos da Turma 

Recursal. Transitada em julgado a sentença, providencie-se a alteração da 

classe processual junto ao sistema PJe. Caso nada seja requerido no 

prazo legal, remetam-se os autos ao arquivo procedendo-se às baixas e 

anotações de estilo. Sem prejuízo, caso a parte sucumbente não seja 

beneficiária da Justiça Gratuita ou não detenha isenção legal, intime-se 

para promover o pagamento das custas processuais eventualmente 

pendentes no prazo de 05 (cinco) dias. Caso não haja o pagamento, 

providencie-se a anotação à margem da distribuição, conforme item 2.3.27 

da CNGC/MT, e encaminhem-se as peças indicadas no item 2.28.2 da 

CNGC/MT ao Departamento de Controle e Arrecadação – DCA/TJMT, para 

as providências a cargo do mencionado órgão, mencionadas no mesmo 

texto normativo. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 25 de junho 

de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000515-40.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DAYVSON ALMEIDA AGUIAR (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT0006551S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Da análise dos autos, verifica-se que a sentença do ID 13246801 

partiu de uma premissa equivocada, qual seja, a extinção por ausência do 

reclamante na audiência de conciliação, conforme consta do Termo de 

Audiência juntado no ID 13231857. No referido Termo de Audiência há 

referência da ausência da parte reclamante, mesmo devidamente intimada. 

Ocorre que referido termo foi juntado de forma equivocada nos presentes 

autos (certidão do ID 13639156), uma vez que houve o comparecimento, 

tanto do reclamante, como do reclamado, conforme faz prova a juntada do 

correto termo de audiência (ID 13639312). Portanto, a sentença partiu 

claramente de uma premissa falsa, tendo sido este julgador levado a erro 

pela juntada equivocada pelo Conciliador. Não bastasse, não verifico 

qualquer impedimento para que seja dado prosseguimento ao feito. A 

extinção do processo sem resolução do mérito não o impediria de propor 

novamente a ação, inclusive sem recolhimento de custas, tendo em vista 

que se trata de parte beneficiária da Justiça Gratuita. Assim, atento aos 

postulados da informalidade e economia processual, que se aplicam aos 

procedimentos do Juizado Especial Cível, revogo a sentença proferida nos 

autos e, considerando que já foi apresentada a contestação pelo 

reclamado, determino a intimação do reclamante para, querendo, oferecer 

impugnação a contestação, no prazo de 5 dias. Após, conclusos para 

análise de possibilidade de julgamento antecipado da lide. Cumpra-se. 

Tangará da Serra/MT, 28 de junho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010649-12.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA CARGNIN QUATRIN OAB - MT0017737A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Intime-se o executado para, no prazo de 5 dias, comprovar o 

cumprimento da obrigação, sob pena de majoração da multa já aplicada. 

Decorrido prazo, com ou sem manifestação, intime-se o reclamante para, 

no prazo de 10 dias, requerer o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento, o que desde já fica determinado em caso de inércia. 

Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 28 de junho de 2018. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011059-70.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CARMELITA BENICIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO NUSS OAB - MT0016509A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE OAB - MG0056543A-A 

(ADVOGADO)

ANDRE VICENTE OLIVEIRA SANTOS DA PAZ OAB - RJ0201080A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Considerando presentes todos os requisitos do art. 524 do Código 

de Processo Civil de 2015, defiro o pedido de processamento do 

cumprimento de sentença. Nos termos do art. 523 do Código de Processo 

Civil de 2015, transitada em julgado a sentença sem a satisfação 

voluntária do débito, intime-se o devedor pessoalmente ou por meio de seu 

advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor do 

débito, acrescido das custas, se houver, sob pena de ser acrescido da 

multa de 10% (art. 523, § 1º, do CPC de 2015) e, caso não haja pagamento 

no prazo assinalado, deverá ser efetuada a penhora e avaliação de bens 

e elaborado o respectivo auto, intimando-se o executado ou o 

representante legal na pessoa de seu advogado ou, na falta deste, 

pessoalmente, por mandado ou correio, para apresentação de embargos 

no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC de 2015 – Enunciado 142 do 

Fonaje). Em caso de depósito espontâneo, o prazo para embargos flui a 

partir da data do depósito (Enunciado nº 156 do FONAJE). Na hipótese de 

não existir patrono constituído pelo executado nos autos, deverá a 

Secretaria observar que, no caso de se tratar de reclamado que tenha 

sido declarado revel na fase de conhecimento, a intimação deverá 

observar o disposto no art. 346 do CPC de 2015, correndo os prazos em 

cartório a partir da publicação do ato no Diário Oficial. A intimação pessoal 

será necessária apenas após e se houver efetiva penhora. Não sendo 

opostos embargos, certifique-se, intimando-se o credor, que deverá se 

manifestar sobre uma das alternativas dos §§ 2º e 3º do art. 53 da Lei 

9.099/95 e, optando o credor pela alienação, designe-se data para leilão 

ou praça, expedindo-se editais, que deverão ser afixados nos locais de 

costume, dispensada a publicação em jornais se o bem penhorado for de 

valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 9.099/95, art. 53, VIII). Ficam 

autorizados o credor, o devedor e o Sr. Gestor a proceder na forma do 

art. 52, VIII, desde que haja prévia autorização judicial, quanto à ultimação 

da alienação, podendo, ainda, o credor proceder a aquisição do bem na 

conformidade do art. 895, § 2º, do CPC de 2015. Não cabe fixação de 

honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença no âmbito 

dos Juizados Especiais Cíveis, em face do disposto no art. 55 da Lei nº 

9.099/1995, e de acordo com a jurisprudência dominante sobre o tema 

(Enunciado nº 161 do FONAJE). Deverá o exequente promover o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará 

da Serra/MT, 28 de junho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito
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Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010691-61.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS ABRAO DURAES DE BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIAS HORACIO DA SILVA OAB - MT0004816A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALANDER DE SOUZA DA SIILVA (REQUERIDO)

TRANS JRP TRANSPORTES LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL ANTONIO DOS SANTOS OAB - MT16353/O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

INGRID FERREIRA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Considerando presentes todos os requisitos do art. 524 do Código 

de Processo Civil de 2015, defiro o pedido de processamento do 

cumprimento de sentença. Nos termos do art. 523 do Código de Processo 

Civil de 2015, transitada em julgado a sentença sem a satisfação 

voluntária do débito, intime-se o devedor pessoalmente ou por meio de seu 

advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor do 

débito, acrescido das custas, se houver, sob pena de ser acrescido da 

multa de 10% (art. 523, § 1º, do CPC de 2015) e, caso não haja pagamento 

no prazo assinalado, deverá ser efetuada a penhora e avaliação de bens 

e elaborado o respectivo auto, intimando-se o executado ou o 

representante legal na pessoa de seu advogado ou, na falta deste, 

pessoalmente, por mandado ou correio, para apresentação de embargos 

no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC de 2015 – Enunciado 142 do 

Fonaje). Em caso de depósito espontâneo, o prazo para embargos flui a 

partir da data do depósito (Enunciado nº 156 do FONAJE). Na hipótese de 

não existir patrono constituído pelo executado nos autos, deverá a 

Secretaria observar que, no caso de se tratar de reclamado que tenha 

sido declarado revel na fase de conhecimento, a intimação deverá 

observar o disposto no art. 346 do CPC de 2015, correndo os prazos em 

cartório a partir da publicação do ato no Diário Oficial. A intimação pessoal 

será necessária apenas após e se houver efetiva penhora. Não sendo 

opostos embargos, certifique-se, intimando-se o credor, que deverá se 

manifestar sobre uma das alternativas dos §§ 2º e 3º do art. 53 da Lei 

9.099/95 e, optando o credor pela alienação, designe-se data para leilão 

ou praça, expedindo-se editais, que deverão ser afixados nos locais de 

costume, dispensada a publicação em jornais se o bem penhorado for de 

valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 9.099/95, art. 53, VIII). Ficam 

autorizados o credor, o devedor e o Sr. Gestor a proceder na forma do 

art. 52, VIII, desde que haja prévia autorização judicial, quanto à ultimação 

da alienação, podendo, ainda, o credor proceder a aquisição do bem na 

conformidade do art. 895, § 2º, do CPC de 2015. Não cabe fixação de 

honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença no âmbito 

dos Juizados Especiais Cíveis, em face do disposto no art. 55 da Lei nº 

9.099/1995, e de acordo com a jurisprudência dominante sobre o tema 

(Enunciado nº 161 do FONAJE). Deverá o exequente promover o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará 

da Serra/MT, 28 de junho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000504-11.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

EDJANIO TEOTONIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Considerando presentes todos os requisitos do art. 524 do Código 

de Processo Civil de 2015, defiro o pedido de processamento do 

cumprimento de sentença. Nos termos do art. 523 do Código de Processo 

Civil de 2015, transitada em julgado a sentença sem a satisfação 

voluntária do débito, intime-se o devedor pessoalmente ou por meio de seu 

advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor do 

débito, acrescido das custas, se houver, sob pena de ser acrescido da 

multa de 10% (art. 523, § 1º, do CPC de 2015) e, caso não haja pagamento 

no prazo assinalado, deverá ser efetuada a penhora e avaliação de bens 

e elaborado o respectivo auto, intimando-se o executado ou o 

representante legal na pessoa de seu advogado ou, na falta deste, 

pessoalmente, por mandado ou correio, para apresentação de embargos 

no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC de 2015 – Enunciado 142 do 

Fonaje). Em caso de depósito espontâneo, o prazo para embargos flui a 

partir da data do depósito (Enunciado nº 156 do FONAJE). Na hipótese de 

não existir patrono constituído pelo executado nos autos, deverá a 

Secretaria observar que, no caso de se tratar de reclamado que tenha 

sido declarado revel na fase de conhecimento, a intimação deverá 

observar o disposto no art. 346 do CPC de 2015, correndo os prazos em 

cartório a partir da publicação do ato no Diário Oficial. A intimação pessoal 

será necessária apenas após e se houver efetiva penhora. Não sendo 

opostos embargos, certifique-se, intimando-se o credor, que deverá se 

manifestar sobre uma das alternativas dos §§ 2º e 3º do art. 53 da Lei 

9.099/95 e, optando o credor pela alienação, designe-se data para leilão 

ou praça, expedindo-se editais, que deverão ser afixados nos locais de 

costume, dispensada a publicação em jornais se o bem penhorado for de 

valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 9.099/95, art. 53, VIII). Ficam 

autorizados o credor, o devedor e o Sr. Gestor a proceder na forma do 

art. 52, VIII, desde que haja prévia autorização judicial, quanto à ultimação 

da alienação, podendo, ainda, o credor proceder a aquisição do bem na 

conformidade do art. 895, § 2º, do CPC de 2015. Não cabe fixação de 

honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença no âmbito 

dos Juizados Especiais Cíveis, em face do disposto no art. 55 da Lei nº 

9.099/1995, e de acordo com a jurisprudência dominante sobre o tema 

(Enunciado nº 161 do FONAJE). Deverá o exequente promover o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará 

da Serra/MT, 28 de junho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010643-05.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

HELENA APARECIDA DE OLIVEIRA ARAUJO ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMANUEL DANIALLEN DO AMARAL GOMES OAB - MT0018323A 

(ADVOGADO)

NATALIA CARGNIN QUATRIN OAB - MT0017737A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PATRICIA BARROS CAPELEIRO OAB - MT0017374A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Intime-se a exequente para, no prazo de 10 dias, manifestar sobre 

os pedidos do ID 13866508 e 13877892. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 

28 de junho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000225-59.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO VICTOR PIM DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA SOUZA DUTRA SILVA OAB - MT0015503A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUY FERREIRA JUNIOR OAB - MT0011278A-B (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Dê-se ciência às partes do retorno destes autos da Turma 

Recursal. Transitada em julgado a sentença, providencie-se a alteração da 

classe processual junto ao sistema PJe. Caso nada seja requerido no 

prazo legal, remetam-se os autos ao arquivo procedendo-se às baixas e 

anotações de estilo. Sem prejuízo, caso a parte sucumbente não seja 

beneficiária da Justiça Gratuita ou não detenha isenção legal, intime-se 

para promover o pagamento das custas processuais eventualmente 

pendentes no prazo de 05 (cinco) dias. Caso não haja o pagamento, 

providencie-se a anotação à margem da distribuição, conforme item 2.3.27 
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da CNGC/MT, e encaminhem-se as peças indicadas no item 2.28.2 da 

CNGC/MT ao Departamento de Controle e Arrecadação – DCA/TJMT, para 

as providências a cargo do mencionado órgão, mencionadas no mesmo 

texto normativo. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 28 de junho 

de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000410-63.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANE ACACIO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Considerando presentes todos os requisitos do art. 524 do Código 

de Processo Civil de 2015, defiro o pedido de processamento do 

cumprimento de sentença. Nos termos do art. 523 do Código de Processo 

Civil de 2015, transitada em julgado a sentença sem a satisfação 

voluntária do débito, intime-se o devedor pessoalmente ou por meio de seu 

advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor do 

débito, acrescido das custas, se houver, sob pena de ser acrescido da 

multa de 10% (art. 523, § 1º, do CPC de 2015) e, caso não haja pagamento 

no prazo assinalado, deverá ser efetuada a penhora e avaliação de bens 

e elaborado o respectivo auto, intimando-se o executado ou o 

representante legal na pessoa de seu advogado ou, na falta deste, 

pessoalmente, por mandado ou correio, para apresentação de embargos 

no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC de 2015 – Enunciado 142 do 

Fonaje). Em caso de depósito espontâneo, o prazo para embargos flui a 

partir da data do depósito (Enunciado nº 156 do FONAJE). Na hipótese de 

não existir patrono constituído pelo executado nos autos, deverá a 

Secretaria observar que, no caso de se tratar de reclamado que tenha 

sido declarado revel na fase de conhecimento, a intimação deverá 

observar o disposto no art. 346 do CPC de 2015, correndo os prazos em 

cartório a partir da publicação do ato no Diário Oficial. A intimação pessoal 

será necessária apenas após e se houver efetiva penhora. Não sendo 

opostos embargos, certifique-se, intimando-se o credor, que deverá se 

manifestar sobre uma das alternativas dos §§ 2º e 3º do art. 53 da Lei 

9.099/95 e, optando o credor pela alienação, designe-se data para leilão 

ou praça, expedindo-se editais, que deverão ser afixados nos locais de 

costume, dispensada a publicação em jornais se o bem penhorado for de 

valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 9.099/95, art. 53, VIII). Ficam 

autorizados o credor, o devedor e o Sr. Gestor a proceder na forma do 

art. 52, VIII, desde que haja prévia autorização judicial, quanto à ultimação 

da alienação, podendo, ainda, o credor proceder a aquisição do bem na 

conformidade do art. 895, § 2º, do CPC de 2015. Não cabe fixação de 

honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença no âmbito 

dos Juizados Especiais Cíveis, em face do disposto no art. 55 da Lei nº 

9.099/1995, e de acordo com a jurisprudência dominante sobre o tema 

(Enunciado nº 161 do FONAJE). Deverá o exequente promover o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará 

da Serra/MT, 28 de junho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010226-86.2014.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO JUNIOR FERREIRA MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SIMAO DO NASCIMENTO OAB - MT0016919A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA S/A. (REQUERIDO)

L. A. M. FOLINI COBRANCAS - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Considerando presentes todos os requisitos do art. 524 do Código 

de Processo Civil de 2015, defiro o pedido de processamento do 

cumprimento de sentença. Nos termos do art. 523 do Código de Processo 

Civil de 2015, transitada em julgado a sentença sem a satisfação 

voluntária do débito, intime-se o devedor pessoalmente ou por meio de seu 

advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor do 

débito, acrescido das custas, se houver, sob pena de ser acrescido da 

multa de 10% (art. 523, § 1º, do CPC de 2015) e, caso não haja pagamento 

no prazo assinalado, deverá ser efetuada a penhora e avaliação de bens 

e elaborado o respectivo auto, intimando-se o executado ou o 

representante legal na pessoa de seu advogado ou, na falta deste, 

pessoalmente, por mandado ou correio, para apresentação de embargos 

no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC de 2015 – Enunciado 142 do 

Fonaje). Em caso de depósito espontâneo, o prazo para embargos flui a 

partir da data do depósito (Enunciado nº 156 do FONAJE). Na hipótese de 

não existir patrono constituído pelo executado nos autos, deverá a 

Secretaria observar que, no caso de se tratar de reclamado que tenha 

sido declarado revel na fase de conhecimento, a intimação deverá 

observar o disposto no art. 346 do CPC de 2015, correndo os prazos em 

cartório a partir da publicação do ato no Diário Oficial. A intimação pessoal 

será necessária apenas após e se houver efetiva penhora. Não sendo 

opostos embargos, certifique-se, intimando-se o credor, que deverá se 

manifestar sobre uma das alternativas dos §§ 2º e 3º do art. 53 da Lei 

9.099/95 e, optando o credor pela alienação, designe-se data para leilão 

ou praça, expedindo-se editais, que deverão ser afixados nos locais de 

costume, dispensada a publicação em jornais se o bem penhorado for de 

valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 9.099/95, art. 53, VIII). Ficam 

autorizados o credor, o devedor e o Sr. Gestor a proceder na forma do 

art. 52, VIII, desde que haja prévia autorização judicial, quanto à ultimação 

da alienação, podendo, ainda, o credor proceder a aquisição do bem na 

conformidade do art. 895, § 2º, do CPC de 2015. Não cabe fixação de 

honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença no âmbito 

dos Juizados Especiais Cíveis, em face do disposto no art. 55 da Lei nº 

9.099/1995, e de acordo com a jurisprudência dominante sobre o tema 

(Enunciado nº 161 do FONAJE). Deverá o exequente promover o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará 

da Serra/MT, 29 de junho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001434-63.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

OLIVINO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUELINE PERES LESSI LISANDRO OAB - MT0015343A-O (ADVOGADO)

ELISANGELA SANCHES FERREIRA DE ANDRADE OAB - MT0015154A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEOCLIDES BIGOLIN (REQUERIDO)

PAULO AGUIAR DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FRANCISMAR SANCHES LOPES OAB - MT0001708A-B (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Não há nos autos, s. m. j., informação sobre o CPF do executado, 

o que torna impossível o atendimento do pedido formulado no ID 13809126. 

Assim, intime-se a exequente a fim de que, em 10 (dez) dias, informe o 

número do CPF do executado, sob pena de arquivamento, o que desde já 

fica determinado em caso de inércia. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da 

Serra, 29 de junho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000505-93.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO ALVES FURQUIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ ANTONIO BRASIL FERNANDES OAB - MT0020629A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

MOTOROLA MOBILITY COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE FONSECA DE MELLO OAB - SP0222219A (ADVOGADO)

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR
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Vistos. Considerando que o requerimento do ID13505937, DEFIRO a 

designação de nova data para realização de audiência de conciliação. Em 

consequência, INDEFIRO o pedido de extinção formulado pelo reclamado 

no ID 13750318. Designe-se nova data, intimando-se todos. Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 29 de junho de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001041-41.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ALDEIR PATRICIO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA OAB - MT0014034A-O (ADVOGADO)

ANDRE FERREIRA DA SILVA OAB - MT22539/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Não há no dispositivo da sentença (ID 11012536) imposição de 

retirada de restrição no sistema RENAJUD, até porque o julgado atendeu 

ao pedido formulado na petição inicial, determinando a baixa do gravame; 

tratam-se de duas restrições completamente distintas, uma vez que o 

gravame é uma alienação do veículo com o sistema financeiro e a 

restrição via sistema RENAJUD é proveniente de decisão judicial; não 

consta na petição inicial requerimento para retirada de restrição do 

sistema RENAJUD ora pretendida. Por essa razão e, considerando as 

informações do ID 11504829 de que a restrição é proveniente de 

determinação judicial do processo em trâmite na 5ª Vara Civel desta 

comarca (Ação de Busca e Apreensão), este Juízo não tem competência 

para apreciação do pedido em questão, razão pela não há como ser 

deferido o pedido do ID 11475807. Assim, ARQUIVEM-SE com as devidas 

baixas e anotações necessárias. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 27 de 

fevereiro 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000052-35.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CASSIANO BARREIROS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONAS DA SILVA OAB - MT0016978A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON RODRIGUES DA SILVA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALNETE DALA BONA OAB - MT0022482A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Tendo em vista a conexão entre as causas, providencie-se o 

apensamento destes autos ao Processo nº 8011480-26.2016.8.11.0055. 

Verifico a necessidade de produção de provas em audiência. Designo o 

08 de agosto de 2018, às 14h30, para realização de audiência de 

Instrução e Julgamento. Intimem-se as partes, cientificando-as, ainda, que 

poderão vir acompanhadas de advogado, podendo, ainda, cada parte, 

trazer até três testemunhas para a prova dos fatos alegados. Caso 

pretendam sejam as testemunhas intimadas, deverão apresentar o 

requerimento na Secretaria até no máximo 05 (cinco) dias antes da 

audiência, na forma do art. 34, § 1º, da Lei nº 9.099/95. Consigno que a 

intimação das partes para comparecimento ao ato poderá ser feita por 

qualquer meio idôneo de comunicação e que, caso as partes possuam 

advogado constituído nos autos ou estejam sendo assistidas pela 

Defensoria Pública, a intimação deverá ser feita por meio do patrono. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará da Serra-MT, 

03 de julho de 2018 ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000608-03.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE CARDOSO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CORREA BRAGA FILHO OAB - MT0016482A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Aguarde-se o retorno do AR expedido para citação/intimação do 

reclamado. Após, conclusos para deliberações. Tangará da Serra/MT, 25 

de junho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000586-42.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LUZINIR GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

NIBIANY GOMES DA SILVA AMORIM SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTELA REDIVO DA COSTA OAB - MT0016663A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA (REQUERIDO)

GABRIELA ALBUQUERQUE SABOYA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Aguarde-se o retorno do AR expedido para citação/intimação da 

reclamada Mercado Livre. Após, conclusos para deliberações. 

Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 25 de junho de 2018. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000020-30.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

VANDIR CONSTANTINO GUIMARAES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI OAB - MT14864/-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELTER SANTOS OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Considerando que se esgotaram todos os meios para garantir a 

execução, defiro a penhora através de bloqueio e indisponibilidade de 

contas on-line através do sistema Bacen-Jud, conforme requerimento 

formulado pelo exequente, consoante autoriza do art. 854, do Código de 

Processo Civil de 2015. No mais, deve-se observar que o art. 835, do CPC 

de 2015, prioriza que a penhora recaia sobre dinheiro ou ativos 

financeiros. Uma vez efetivada com sucesso a penhora, intime-se o 

executado, nos termos do art. 854, § 2º, do CPC de 2015 e designe-se 

data para audiência de conciliação (art. 53 e §§, da Lei nº 9.099/95). 

Considerando que todas as diligências foram inexitosas (Bacenjud, 

Renajud e Infojud), intime-se o exequente para manifestação, no prazo de 

05 (cinco) dias, sob pena de extinção do processo sem resolução do 

mérito. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra, 03 de julho de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011529-67.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DORIVAL APARECIDO DA SILVA MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIAS HORACIO DA SILVA OAB - MT0004816A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO LUIZ (REQUERIDO)

ORMINIO ROCHA NETO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Considerando que, devidamente intimado, o executado não 

efetuou o pagamento do valor devido, nem se manifestou nos autos, 

verifico que se esgotaram todos os meios para garantir a execução, 

motivo pelo qual defiro a penhora através de bloqueio e indisponibilidade 

de contas on-line através do sistema Bacen-Jud, conforme requerimento 

formulado pelo exequente, consoante autoriza do art. 854, do Código de 

Processo Civil de 2015. No mais, deve-se observar que o art. 835, do CPC, 

prioriza que a penhora recaia sobre dinheiro. Uma vez efetivada com 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102874/7/2018 Página 293 de 859



sucesso a penhora, intime-se o executado, nos termos do art. 854, § 2º, 

do CPC de 2015, inclusive para, querendo, apresentar embargos, no prazo 

de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC – Enunciado nº 142 do FONAJE), 

porquanto se trata de procedimento de cumprimento de sentença. Tendo 

em vista que a diligência por meio do Bacenjud foi infrutífera, defiro o 

pedido para localização de veículos pelo sistema Renajud. Uma vez que 

essa diligência também foi infrutífera, defiro o pedido para pesquisa junto 

ao sistema Infojud. As declarações estão disponíveis às partes na 

Secretaria do Juizado Especial, devendo o exequente se manifestar no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento, o que desde já fica 

determinado em caso de inércia. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da 

Serra, 03 de julho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000110-38.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

IVANIR DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONALDO QUINTAO OAB - MT0010058A (ADVOGADO)

GILMAR BENTO DE SALES OAB - MT12338 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTES RODOVIARIO CANTINHO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO OAB - MT0005475A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Designo o dia 08 de agosto de 2018, às 15h30 para realização de 

audiência de Instrução e Julgamento. Intimem-se as partes, 

cientificando-as, ainda, que poderão vir acompanhadas de advogado, 

podendo, ainda, cada parte, trazer até três testemunhas para a prova dos 

fatos alegados. Caso pretendam sejam as testemunhas intimadas, 

deverão apresentar o requerimento na Secretaria até no mínimo de 05 

(cinco) dias antes da audiência, na forma do art. 34, § 1º, da Lei 9.099/95. 

Consigno que a intimação das partes para comparecimento ao ato poderá 

ser feita por qualquer meio idôneo de comunicação e que, caso as partes 

possuam advogado constituído nos autos ou estejam sendo assistidas 

pela Defensoria Pública, a intimação deverá ser feita por meio do patrono. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 

03 de julho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010356-42.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

FLORISVALDO DA SILVA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MÁRIO LÚCIO FRANCO PEDROSA OAB - MT0005746A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS DE AZEVEDO AMORIM (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos etc. Defiro o pedido do ID 12183994. Expeça-se mandado de 

penhora, avaliação e depósito, ficando constituído no mesmo ato o 

executado como depositário (art. 831 do CPC). Uma vez efetivada com 

sucesso a penhora, intime-se o executado, nos termos do art. 854, § 2º, 

do CPC de 2015, inclusive para, querendo, apresentar embargos, no prazo 

de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC – Enunciado nº 142 do FONAJE), 

porquanto se trata de procedimento de cumprimento de sentença. Caso a 

diligência tenha sido inexitosa, intime-se o exequente para manifestação, 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento, o que desde já 

fica determinado em caso de inércia. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da 

Serra, 03 de julho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010169-97.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA AUXILIADORA PEREIRA BARBOZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA PASSAMANI DE OLIVEIRA OAB - MT0017758A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO VIEIRA DE SOUZA OAB - MT0017522A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Designo o dia 08 de agosto de 2018, às 16h30 para realização de 

audiência de Instrução e Julgamento. Intimem-se as partes, 

cientificando-as, ainda, que poderão vir acompanhadas de advogado, 

podendo, ainda, cada parte, trazer até três testemunhas para a prova dos 

fatos alegados. Caso pretendam sejam as testemunhas intimadas, 

deverão apresentar o requerimento na Secretaria até no mínimo de 05 

(cinco) dias antes da audiência, na forma do art. 34, § 1º, da Lei 9.099/95. 

Consigno que a intimação das partes para comparecimento ao ato poderá 

ser feita por qualquer meio idôneo de comunicação e que, caso as partes 

possuam advogado constituído nos autos ou estejam sendo assistidas 

pela Defensoria Pública, a intimação deverá ser feita por meio do patrono. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 

03 de julho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010199-98.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA CORREA DA COSTA NETO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO RIBEIRO DE SOUSA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Considerando que se esgotaram todos os meios para garantir a 

execução, defiro a penhora através de bloqueio e indisponibilidade de 

contas on-line através do sistema Bacen-Jud, conforme requerimento 

formulado pelo exequente, consoante autoriza do art. 854, do Código de 

Processo Civil de 2015. No mais, deve-se observar que o art. 835, do CPC 

de 2015, prioriza que a penhora recaia sobre dinheiro ou ativos 

financeiros. Uma vez efetivada com sucesso a penhora, intime-se o 

executado, nos termos do art. 854, § 2º, do CPC de 2015 e designe-se 

data para audiência de conciliação (art. 53 e §§, da Lei nº 9.099/95). 

Junte-se cópia do termo de penhora on-line. Caso a diligência tenha sido 

inexitosa, intime-se o exequente para manifestação, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito. 

Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra, 03 de julho de 2018. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010056-12.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

VIVO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IVANETE SUTIL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE SENFF OAB - MT0014048A (ADVOGADO)

JOSE VITOR PEREIRA DE CASTRO OAB - MT0011258S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Considerando que, devidamente intimado, o executado não 

efetuou o pagamento do valor devido, nem se manifestou nos autos, 

verifico que se esgotaram todos os meios para garantir a execução, 

motivo pelo qual defiro a penhora através de bloqueio e indisponibilidade 

de contas on-line através do sistema Bacen-Jud, conforme requerimento 

formulado pelo exequente, consoante autoriza do art. 854, do Código de 

Processo Civil de 2015. No mais, deve-se observar que o art. 835, do CPC, 

prioriza que a penhora recaia sobre dinheiro. Tendo em vista que tanto a 

diligência pelo Bacenjud, quanto pelo Renajud, foram infrutíferas, defiro o 

pedido para expedição de mandado de penhora de bens na residência da 

executada. Uma vez efetivada com sucesso a penhora, intime-se o 

executado, nos termos do art. 854, § 2º, do CPC de 2015, inclusive para, 

querendo, apresentar embargos, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915 do 

CPC – Enunciado nº 142 do FONAJE), porquanto se trata de procedimento 

de cumprimento de sentença. Caso a diligência tenha seja inexitosa, 

intime-se o exequente para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de arquivamento, o que desde já fica determinado em caso de 
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inércia. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra, 03 de julho de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011195-04.2014.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIAL DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO FRANCHINI LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ARY DA FONSECA SILVA JUNIOR (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Considerando que, devidamente intimado, o executado não 

efetuou o pagamento do valor devido, nem se manifestou nos autos, 

verifico que se esgotaram todos os meios para garantir a execução, 

motivo pelo qual defiro a penhora através de bloqueio e indisponibilidade 

de contas on-line através do sistema Bacen-Jud, conforme requerimento 

formulado pelo exequente, consoante autoriza do art. 854, do Código de 

Processo Civil de 2015. No mais, deve-se observar que o art. 835, do CPC, 

prioriza que a penhora recaia sobre dinheiro. Uma vez efetivada com 

sucesso a penhora, intime-se o executado, nos termos do art. 854, § 2º, 

do CPC de 2015, inclusive para, querendo, apresentar embargos, no prazo 

de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC – Enunciado nº 142 do FONAJE), 

porquanto se trata de procedimento de cumprimento de sentença. Tendo 

em vista que tanto a diligência pelo Bacenjud, quanto pelo Renajud, foram 

inexitosas, intime-se o exequente para manifestação, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de arquivamento, o que desde já fica determinado 

em caso de inércia. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra, 03 de julho 

de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010528-18.2014.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA MARIA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA OAB - 

MT0011674A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO NAVARRO SANCHES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Considerando que, devidamente intimado, o executado não 

efetuou o pagamento do valor devido, nem se manifestou nos autos, 

verifico que se esgotaram todos os meios para garantir a execução, 

motivo pelo qual defiro a penhora através de bloqueio e indisponibilidade 

de contas on-line através do sistema Bacen-Jud, conforme requerimento 

formulado pelo exequente, consoante autoriza do art. 854, do Código de 

Processo Civil de 2015. No mais, deve-se observar que o art. 835, do CPC, 

prioriza que a penhora recaia sobre dinheiro. Uma vez efetivada com 

sucesso a penhora, intime-se o executado, nos termos do art. 854, § 2º, 

do CPC de 2015, inclusive para, querendo, apresentar embargos, no prazo 

de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC – Enunciado nº 142 do FONAJE), 

porquanto se trata de procedimento de cumprimento de sentença. Tendo 

em vista que tanto a diligência pelo Bacenjud, quanto pelo sistema 

Renajud, foram inexitosas, intime-se o exequente para manifestação, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento, o que desde já fica 

determinado em caso de inércia. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da 

Serra, 03 de julho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001004-14.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RONICLEI BATISTA DE MORAIS - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI OAB - MT14864/-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS VARELIO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Considerando que se esgotaram todos os meios para garantir a 

execução, defiro a penhora através de bloqueio e indisponibilidade de 

contas on-line através do sistema Bacen-Jud, conforme requerimento 

formulado pelo exequente, consoante autoriza do art. 854, do Código de 

Processo Civil de 2015. No mais, deve-se observar que o art. 835, do CPC 

de 2015, prioriza que a penhora recaia sobre dinheiro ou ativos 

financeiros. Uma vez efetivada com sucesso a penhora, intime-se o 

executado, nos termos do art. 854, § 2º, do CPC de 2015 e designe-se 

data para audiência de conciliação (art. 53 e §§, da Lei nº 9.099/95). 

Considerando que a diligência pelo Bacenjud foi infrutífera, defiro o 

requerimento formulado pelo exequente, determinando a inclusão de 

restrição de veículos em nome do(s) executado(s) via RENAJUD, 

conforme autorizam os itens 1.17.1 e seguintes da CNGC/MT. A diligência 

indicou a existência de dois veículos registrados no nome do executado. 

Porém, sobre um deles pende restrição anterior decorrente de contrato 

com cláusula de alienação fiduciária em garantia, o que impede a inserção 

de nova restrição, nos termos do art. 7º-A, do Dec.-Lei nº 911/1969. 

Assim, a restrição recairá sobre apenas um dos veículos. Sendo positiva 

a diligência, EXPEÇA-SE mandado de penhora, avaliação e depósito, a fim 

de que o Senhor Oficial de Justiça proceda à penhora dos veículos objeto 

de restrição indicados nos extratos anexos, mantendo-se por ora o 

executado como fiel depositário. Uma vez efetivada com sucesso a 

penhora, intime-se o executado, nos termos do art. 854, § 2º, do CPC de 

2015, inclusive para, querendo, apresentar embargos, no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 915 do CPC – Enunciado nº 142 do FONAJE), porquanto 

se trata de procedimento de cumprimento de sentença. Caso a pesquisa 

ou a diligência de penhora de bens seja infrutífera, intime-se a exequente 

para manifestação, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento, 

o que desde já fica determinado em caso de inércia. Intimem-se. 

Cumpra-se. Tangará da Serra, 03 de julho de 2018. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000061-94.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIANE COLTRO PIRES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONAS DA SILVA OAB - MT0016978A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDGAR AUGUSTO LAURINI (EXECUTADO)

CHARLES AUGUSTO LAURINI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DARLENE KATIA FOGLIATTO OAB - MT0012106A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Considerando que se esgotaram todos os meios para garantir a 

execução, defiro a penhora através de bloqueio e indisponibilidade de 

contas on-line através do sistema Bacen-Jud, conforme requerimento 

formulado pelo exequente, consoante autoriza do art. 854, do Código de 

Processo Civil de 2015. No mais, deve-se observar que o art. 835, do CPC 

de 2015, prioriza que a penhora recaia sobre dinheiro ou ativos 

financeiros. Considerando que a diligência pelo BACENJUD foi infrutífera, 

defiro o requerimento formulado pelo exequente, determinando a inclusão 

de restrição de veículos em nome do(s) executado(s) via RENAJUD, 

conforme autorizam os itens 1.17.1 e seguintes da CNGC/MT. A pesquisa 

indicou a existência de um veículo em nome do executado EDGAR, sobre o 

qual, porém, pende restrição anterior decorrente de contrato com cláusula 

de alienação fiduciária em garantia, o que impede a inserção de nova 

restrição, nos termos do art. 7º-A, do Dec. Lei nº 911/1969. Por outro lado, 

indicou a existência de um veículo em nome do executado CHARLES, 

sobre o qual pende restrição judicial anterior, a qual, no entanto, não 

impede a inserção de nova restrição, o que foi efetivado nesta diligência. 

Sendo positiva a diligência, EXPEÇA-SE mandado de penhora, avaliação e 

depósito, a fim de que o Senhor Oficial de Justiça proceda à penhora do 

veículo objeto de restrição indicado nos extratos anexos, mantendo-se por 

ora o executado como fiel depositário. Uma vez efetivada com sucesso a 

penhora, certifique-se, lavre-se o respectivo termo e designe-se data para 

audiência de conciliação (art. 53 e §§, da Lei nº 9.099/95). Não sendo 

opostos embargos, deverá o credor se manifestar sobre uma das 

alternativas dos §§2º e 3º do art. 53 da Lei 9.099/95 e, optando o credor 

pela alienação, designe-se data para leilão ou praça, expedindo-se editais, 

que deverão ser afixados nos locais de costume, dispensada a 

publicação em jornais se o bem penhorado for de valor inferior a vinte 

salários mínimos (Lei nº 9.099/95, art. 53, VIII). Caso a pesquisa ou a 
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diligência de penhora de bens seja infrutífera, intime-se a exequente para 

manifestação, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção do 

processo sem resolução do mérito. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da 

Serra, 03 de julho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010816-92.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ QUATRIN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ QUATRIN OAB - MT0010537A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE DOMINGOS DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Certifique-se quanto ao decurso do prazo para manifestação do 

executado quanto à penhora realizada nos autos. Caso não tenha havido 

manifestação, desde já defiro o pedido formulado pelo exequente, para 

levantamento dos valores, devendo juntar aos autos, em 10 dias, o 

demonstrativo atualizado do débito, com o desconto do valor já levantado. 

Considerando que foram esgotados todos os meios para satisfação do 

crédito exequendo, defiro o requerimento formulado pelo exequente, 

determinando a inclusão de restrição de veículos em nome do(s) 

executado(s) via RENAJUD, conforme autorizam os itens 1.17.1 e 

seguintes da CNGC/MT. Sendo positiva a diligência, EXPEÇA-SE mandado 

de penhora, avaliação e depósito, a fim de que o Senhor Oficial de Justiça 

proceda à penhora dos veículos objeto de restrição indicados nos 

extratos anexos, mantendo-se por ora o executado como fiel depositário. 

Uma vez efetivada com sucesso a penhora, certifique-se, lavre-se o 

respectivo termo e designe-se data para audiência de conciliação (art. 53 

e §§, da Lei nº 9.099/95). Não sendo opostos embargos, deverá o credor 

se manifestar sobre uma das alternativas dos §§2º e 3º do art. 53 da Lei 

9.099/95 e, optando o credor pela alienação, designe-se data para leilão 

ou praça, expedindo-se editais, que deverão ser afixados nos locais de 

costume, dispensada a publicação em jornais se o bem penhorado for de 

valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 9.099/95, art. 53, VIII). Caso a 

pesquisa ou a diligência de penhora de bens seja infrutífera, intime-se a 

exequente para manifestação, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

extinção do processo sem resolução do mérito. Intimem-se. Cumpra-se. 

Tangará da Serra, 03 de julho de 2017. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011236-34.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DEBESA & RODRIGUES ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA OAB - 

MT0011674A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALTEIR DE ANDRADE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Considerando que se esgotaram todos os meios para garantir a 

execução, defiro a penhora através de bloqueio e indisponibilidade de 

contas on-line através do sistema Bacen-Jud, conforme requerimento 

formulado pelo exequente, consoante autoriza do art. 854, do Código de 

Processo Civil de 2015. No mais, deve-se observar que o art. 835, do CPC 

de 2015, prioriza que a penhora recaia sobre dinheiro ou ativos 

financeiros. Tendo em vista que a diligência foi infrutífera, passo à análise 

do pedido do exequente para para intimação do executado para que 

indique bens de sua propriedade, sob pena de ato atentatório à dignidade 

da Justiça, tendo em vista que até a presente data não logrou êxito em 

descobrir bens passíveis de penhora. O pedido é pertinente e merece 

acolhimento com fundamento no art. 774, inciso V, c.c. seu parágrafo 

único, do Código de Processo Civil. Intime-se a parte executada para que, 

no prazo de 05 (cinco) dias, indique quais são e onde se encontram os 

bens de sua propriedade, sujeitos à penhora e seus respectivos valores, 

consignando que a omissão caracterizará ato atentatório à dignidade da 

Justiça, com aplicação de multa de 20% sobre o valor atualizado do débito, 

sem prejuízo de outras sanções de natureza processual e material. 

Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra, 03 de julho de 2018. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010761-78.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JUCIMAR GONCALVES DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANTONIO DOS SANTOS OAB - MT16353/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEMES DE TOLEDO & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE OAB - MG0056543A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Considerando que, devidamente intimado, o executado não 

efetuou o pagamento do valor devido, nem se manifestou nos autos, 

verifico que se esgotaram todos os meios para garantir a execução, 

motivo pelo qual defiro a penhora através de bloqueio e indisponibilidade 

de contas on-line através do sistema Bacen-Jud, conforme requerimento 

formulado pelo exequente, consoante autoriza do art. 854, do Código de 

Processo Civil de 2015. No mais, deve-se observar que o art. 835, do CPC, 

prioriza que a penhora recaia sobre dinheiro. Uma vez efetivada com 

sucesso a penhora, intime-se o executado, nos termos do art. 854, § 2º, 

do CPC de 2015, inclusive para, querendo, apresentar embargos, no prazo 

de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC – Enunciado nº 142 do FONAJE), 

porquanto se trata de procedimento de cumprimento de sentença. 

Junte-se cópia do termo de penhora on-line. Considerando que a diligência 

pelo BACENJUD foi apenas parcialmente exitosa, defiro o requerimento 

formulado pelo exequente, determinando a inclusão de restrição de 

veículos em nome do(s) executado(s) via RENAJUD, conforme autorizam 

os itens 1.17.1 e seguintes da CNGC/MT. Sendo positiva a diligência, 

EXPEÇA-SE mandado de penhora, avaliação e depósito, a fim de que o 

Senhor Oficial de Justiça proceda à penhora dos veículos objeto de 

restrição indicados nos extratos anexos, mantendo-se por ora o 

executado como fiel depositário. Uma vez efetivada com sucesso a 

penhora, intime-se o executado, nos termos do art. 854, § 2º, do CPC de 

2015, inclusive para, querendo, apresentar embargos, no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 915 do CPC – Enunciado nº 142 do FONAJE), porquanto 

se trata de procedimento de cumprimento de sentença. Caso a pesquisa 

ou a diligência de penhora de bens seja infrutífera, intime-se a exequente 

para manifestação, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento, 

o que desde já fica determinado em caso de inércia. Intimem-se. 

Cumpra-se. Tangará da Serra, 03 de julho de 2018. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011888-51.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ELIAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO RAMIEW CARVALHO SOUZA OAB - MT0019239A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Retifique-se os polos da ação. Considerando que, devidamente 

intimado, o executado não efetuou o pagamento do valor devido, nem se 

manifestou nos autos, verifico que se esgotaram todos os meios para 

garantir a execução, motivo pelo qual defiro a penhora através de bloqueio 

e indisponibilidade de contas on-line através do sistema Bacen-Jud, 

conforme requerimento formulado pelo exequente, consoante autoriza do 

art. 854, do Código de Processo Civil de 2015. No mais, deve-se observar 

que o art. 835, do CPC, prioriza que a penhora recaia sobre dinheiro. Uma 

vez efetivada com sucesso a penhora, intime-se o executado, nos termos 

do art. 854, § 2º, do CPC de 2015, inclusive para, querendo, apresentar 

embargos, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC – Enunciado nº 

142 do FONAJE), porquanto se trata de procedimento de cumprimento de 

sentença. Considerando que a diligência pelo BACENJUD foi inexitosa, 
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defiro o requerimento formulado pelo exequente, determinando a inclusão 

de restrição de veículos em nome do(s) executado(s) via RENAJUD, 

conforme autorizam os itens 1.17.1 e seguintes da CNGC/MT. A diligência 

indicou a existência de um veículo no nome do executado, sobre o qual, 

porém, pende restrição anterior decorrente de contrato com cláusula de 

alienação fiduciária em garantia, o que impede a inserção de nova 

restrição, nos termos do art. 7º-A, do Dec.-Lei n. 911/1969. Intime-se a 

exequente para manifestação, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

arquivamento, o que desde já fica determinado em caso de inércia. 

Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra, 23 de fevereiro de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001183-45.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

NIVALDO VIEIRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE RICARDO FERREIRA GOMES OAB - MT0011837A (ADVOGADO)

 

Intimo o Estado de Mato Grosso por meio dos seus Procuradores, para 

querendo, se manifestar no Prazo de 10 dias.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000263-71.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MAZZON NATURE INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRO DIANA MACIEL OAB - MG131212 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RACHEL FERNANDES DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Expedida intimação à executada no endereço constante dos autos, 

não tendo ela sido encontrada e não tendo informado sua mudança, 

reputa-se válida e eficaz a intimação da sentença, nos termos do art. 19, § 

2º, da Lei nº 9.099/1995. Assim, considerando que, devidamente intimado, 

o executado não efetuou o pagamento do valor devido, nem se manifestou 

nos autos, verifico que se esgotaram todos os meios para garantir a 

execução, motivo pelo qual defiro a penhora através de bloqueio e 

indisponibilidade de contas on-line através do sistema Bacen-Jud, 

conforme requerimento formulado pelo exequente, consoante autoriza do 

art. 854, do Código de Processo Civil de 2015. No mais, deve-se observar 

que o art. 835, do CPC, prioriza que a penhora recaia sobre dinheiro. Uma 

vez efetivada com sucesso a penhora, intime-se o executado, nos termos 

do art. 854, § 2º, do CPC de 2015, inclusive para, querendo, apresentar 

embargos, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC – Enunciado nº 

142 do FONAJE), porquanto se trata de procedimento de cumprimento de 

sentença. Considerando que a diligência pelo sistema BACENJUD foi 

apenas parcialmente frutífera, defiro o requerimento formulado pelo 

exequente, determinando a inclusão de restrição de veículos em nome 

do(s) executado(s) via RENAJUD, conforme autorizam os itens 1.17.1 e 

seguintes da CNGC/MT. Tendo em vista que a diligência também foi 

infrutífera, intime-se a exequente para manifestação, no prazo de 10 (dez) 

dias, sob pena de arquivamento, o que desde já fica determinado em caso 

de inércia. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra, 03 de julho de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001392-14.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINA CARLOS ANGOLA FERREIRA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO PORFIRIO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Considerando que se esgotaram todos os meios para garantir a 

execução, defiro a penhora através de bloqueio e indisponibilidade de 

contas on-line através do sistema Bacen-Jud, conforme requerimento 

formulado pelo exequente, consoante autoriza do art. 854, do Código de 

Processo Civil de 2015. No mais, deve-se observar que o art. 835, do CPC 

de 2015, prioriza que a penhora recaia sobre dinheiro ou ativos 

financeiros. Uma vez efetivada com sucesso a penhora, intime-se o 

executado, nos termos do art. 854, § 2º, do CPC de 2015 e designe-se 

data para audiência de conciliação (art. 53 e §§, da Lei nº 9.099/95). 

Considerando que a diligência pelo sistema BACENJUD foi infrutífera, 

defiro o requerimento formulado pelo exequente, determinando a inclusão 

de restrição de veículos em nome do(s) executado(s) via RENAJUD, 

conforme autorizam os itens 1.17.1 e seguintes da CNGC/MT. Tendo em 

vista que a pesquisa pelo RENAJUD também foi infrutífera, intime-se a 

exequente para manifestação, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

extinção do processo sem resolução do mérito. Intimem-se. Cumpra-se. 

Tangará da Serra, 03 de julho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000407-45.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

PASQUALLI & FREITAS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA PATRICIA PASQUALLI OAB - MT0010633A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VITA E THOMAZ PROSPERO LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Considerando que, devidamente intimado, o executado não 

efetuou o pagamento do valor devido, nem se manifestou nos autos, 

verifico que se esgotaram todos os meios para garantir a execução, 

motivo pelo qual defiro a penhora através de bloqueio e indisponibilidade 

de contas on-line através do sistema Bacen-Jud, conforme requerimento 

formulado pelo exequente, consoante autoriza do art. 854, do Código de 

Processo Civil de 2015. No mais, deve-se observar que o art. 835, do CPC, 

prioriza que a penhora recaia sobre dinheiro. Uma vez efetivada com 

sucesso a penhora, intime-se o executado, nos termos do art. 854, § 2º, 

do CPC de 2015, inclusive para, querendo, apresentar embargos, no prazo 

de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC – Enunciado nº 142 do FONAJE), 

porquanto se trata de procedimento de cumprimento de sentença. 

Considerando que a diligência pelo sistema BACENJUD foi infrutífera, 

defiro o requerimento formulado pelo exequente, determinando a inclusão 

de restrição de veículos em nome do(s) executado(s) via RENAJUD, 

conforme autorizam os itens 1.17.1 e seguintes da CNGC/MT. Tendo em 

vista que a pesquisa pelo sistema RENAJUD também foi infrutífera, 

intime-se a exequente para manifestação, no prazo de 10 (dez) dias, sob 

pena de arquivamento, o que desde já fica determinado em caso de 

inércia. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra, 03 de julho de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012305-67.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE AIRTON FIDELIS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ERIKA ZAVITOSKI (REQUERIDO)

JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS FILHO (REQUERIDO)

WESLEY BARBOSA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Considerando que, devidamente intimado, o executado não 

efetuou o pagamento do valor devido, nem se manifestou nos autos, 

verifico que se esgotaram todos os meios para garantir a execução, 

motivo pelo qual defiro a penhora através de bloqueio e indisponibilidade 

de contas on-line através do sistema Bacen-Jud, conforme requerimento 

formulado pelo exequente, tão somente em relação ao executado Wesley 

Barbosa da Silva, uma vez que o acordo foi homologado apenas em 

relação a este, consoante autoriza do art. 854, do Código de Processo 

Civil de 2015. No mais, deve-se observar que o art. 835, do CPC, prioriza 

que a penhora recaia sobre dinheiro. Uma vez efetivada com sucesso a 

penhora, intime-se o executado, nos termos do art. 854, § 2º, do CPC de 

2015, inclusive para, querendo, apresentar embargos, no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 915 do CPC – Enunciado nº 142 do FONAJE), porquanto 

se trata de procedimento de cumprimento de sentença. Considerando que 
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a diligência pelo BACENJUD foi inexitosa, defiro o requerimento formulado 

pelo exequente, determinando a inclusão de restrição de veículos em 

nome do(s) executado(s) via RENAJUD, conforme autorizam os itens 

1.17.1 e seguintes da CNGC/MT. Tendo em vista que a pesquisa pelo 

RENAJUD também foi infrutífera, intime-se a exequente para manifestação, 

no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento, o que desde já fica 

determinado em caso de inércia. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da 

Serra/MT, 03 de julho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012212-07.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI APARECIDA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Aline Morgana Bettio OAB - MT0006099A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DOMINGOS CUNHA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Desnecessária a providência pleiteada no ID 11503838, no que 

tange a expedição de novo mandado de intimação do executado, uma vez 

que, expedida intimação ao executado no endereço constante dos autos, 

não tendo sido encontrado e não tendo informado sua mudança, reputa-se 

válida e eficaz a intimação da sentença, nos termos do art. 19, § 2º, da Lei 

nº 9.099/1995. Assim, considerando que, devidamente intimado, o 

executado não efetuou o pagamento do valor devido, nem se manifestou 

nos autos, verifico que se esgotaram todos os meios para garantir a 

execução, motivo pelo qual defiro a penhora através de bloqueio e 

indisponibilidade de contas on-line através do sistema Bacen-Jud, 

conforme requerimento formulado pelo exequente, consoante autoriza do 

art. 854, do Código de Processo Civil de 2015. No mais, deve-se observar 

que o art. 835, do CPC, prioriza que a penhora recaia sobre dinheiro. Uma 

vez efetivada com sucesso a penhora, intime-se o executado, nos termos 

do art. 854, § 2º, do CPC de 2015, inclusive para, querendo, apresentar 

embargos, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC – Enunciado nº 

142 do FONAJE), porquanto se trata de procedimento de cumprimento de 

sentença. Considerando que a diligência pelo sistema BACENJUD foi 

infrutífera, defiro o requerimento formulado pelo exequente, determinando 

a inclusão de restrição de veículos em nome do(s) executado(s) via 

RENAJUD, conforme autorizam os itens 1.17.1 e seguintes da CNGC/MT. 

Considerando que a pesquisa pelo RENAJUD também foi inexitosa, defiro o 

pedido para expedição de ofício ao INDEA, para que informe a existência 

de semoventes em nome do executado. Com a informação, intime-se a 

exequente para manifestação, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

arquivamento, o que desde já fica determinado em caso de inércia. 

Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra, 23 de fevereiro de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000052-98.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

PERINI & CIA. LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAMILLA PALU SASSAKI OAB - MT0016898A (ADVOGADO)

RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA OAB - 

MT0011674A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

N.P.G. CUNHA & CUNHA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Considerando que se esgotaram todos os meios para garantir a 

execução, defiro a penhora através de bloqueio e indisponibilidade de 

contas on-line através do sistema Bacen-Jud, conforme requerimento 

formulado pelo exequente, consoante autoriza do art. 854, do Código de 

Processo Civil de 2015. No mais, deve-se observar que o art. 835, do CPC 

de 2015, prioriza que a penhora recaia sobre dinheiro ou ativos 

financeiros. Uma vez efetivada com sucesso a penhora, intime-se o 

executado, nos termos do art. 854, § 2º, do CPC de 2015 e designe-se 

data para audiência de conciliação (art. 53 e §§, da Lei nº 9.099/95). 

Considerando que a diligência pelo sistema BACENJUD foi infrutífera, 

defiro o requerimento formulado pelo exequente, determinando a inclusão 

de restrição de veículos em nome do(s) executado(s) via RENAJUD, 

conforme autorizam os itens 1.17.1 e seguintes da CNGC/MT. Tendo em 

vista que as pesquisas pelos sistemas RENAJUD e CEI-ANOREG também 

foram infrutíferas, intime-se a exequente para manifestação, no prazo de 

10 (dez) dias, sob pena de extinção do processo sem resolução do 

mérito. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra, 03 de julho de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010684-06.2014.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LIDIANE VALERIANA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA OAB - 

MT0011674A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON RIBEIRO DE MACEDO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Considerando que, devidamente intimado, o executado não 

efetuou o pagamento do valor devido, nem se manifestou nos autos, 

verifico que se esgotaram todos os meios para garantir a execução, 

motivo pelo qual defiro a penhora através de bloqueio e indisponibilidade 

de contas on-line através do sistema Bacen-Jud, conforme requerimento 

formulado pelo exequente, consoante autoriza do art. 854, do Código de 

Processo Civil de 2015. No mais, deve-se observar que o art. 835, do CPC, 

prioriza que a penhora recaia sobre dinheiro. Uma vez efetivada com 

sucesso a penhora, intime-se o executado, nos termos do art. 854, § 2º, 

do CPC de 2015, inclusive para, querendo, apresentar embargos, no prazo 

de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC – Enunciado nº 142 do FONAJE), 

porquanto se trata de procedimento de cumprimento de sentença. 

Junte-se cópia do termo de penhora on-line. Caso a diligência tenha sido 

inexitosa, intime-se o exequente para manifestação, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de arquivamento, o que desde já fica determinado 

em caso de inércia. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra, 07 de 

março de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011787-77.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

IVAN ANTONIO PANAZZOLO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO)

CLAITON LUIZ PANAZZOLO OAB - MT0016705A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JONAS YURI SIQUEIRA GOULART DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Considerando que, devidamente intimado, o executado não 

efetuou o pagamento do valor devido, nem se manifestou nos autos, 

verifico que se esgotaram todos os meios para garantir a execução, 

motivo pelo qual defiro a penhora através de bloqueio e indisponibilidade 

de contas on-line através do sistema Bacen-Jud, conforme requerimento 

formulado pelo exequente, consoante autoriza do art. 854, do Código de 

Processo Civil de 2015. No mais, deve-se observar que o art. 835, do CPC, 

prioriza que a penhora recaia sobre dinheiro. Considerando que a 

diligência foi infrutífera, defiro o requerimento formulado pelo exequente, 

determinando a inclusão de restrição de veículos em nome do(s) 

executado(s) via RENAJUD, conforme autorizam os itens 1.17.1 e 

seguintes da CNGC/MT. Sendo positiva a diligência (a pesquisa indicou a 

existência de um veículo que, embora contenha restrição judicial e 

penhora anteriores, não impede nova restrição e penhora), EXPEÇA-SE 

mandado de penhora, avaliação e depósito, a fim de que o Senhor Oficial 

de Justiça proceda à penhora dos veículos objeto de restrição indicados 

nos extratos anexos, mantendo-se por ora o executado como fiel 

depositário. Uma vez efetivada com sucesso a penhora, intime-se o 

executado, nos termos do art. 854, § 2º, do CPC de 2015, inclusive para, 

querendo, apresentar embargos, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915 do 

CPC – Enunciado nº 142 do FONAJE), porquanto se trata de procedimento 

de cumprimento de sentença. Junto, neste ato, pesquisas realizadas junto 

ao sistema INFOJUD, que informam a inexistência de declarações na base 

de dados da SRF. Caso a pesquisa ou a diligência de penhora de bens 

seja infrutífera, intime-se a exequente para manifestação, no prazo de 10 
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(dez) dias, sob pena de arquivamento, o que desde já fica determinado em 

caso de inércia. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra, 03 de julho de 

2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010840-23.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO VITALINO PATIAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO LIMA DA CRUZ (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ANTONIO DUTRA OAB - MT0004470A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Considerando que, devidamente intimado, o executado não 

efetuou o pagamento do valor devido, nem se manifestou nos autos, 

verifico que se esgotaram todos os meios para garantir a execução, 

motivo pelo qual defiro a penhora através de bloqueio e indisponibilidade 

de contas on-line através do sistema Bacen-Jud, conforme requerimento 

formulado pelo exequente, consoante autoriza do art. 854, do Código de 

Processo Civil de 2015. No mais, deve-se observar que o art. 835, do CPC, 

prioriza que a penhora recaia sobre dinheiro. Uma vez efetivada com 

sucesso a penhora, intime-se o executado, nos termos do art. 854, § 2º, 

do CPC de 2015, inclusive para, querendo, apresentar embargos, no prazo 

de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC – Enunciado nº 142 do FONAJE), 

porquanto se trata de procedimento de cumprimento de sentença. 

Considerando que a diligência pelo Bacenjud resultou no bloqueio de valor 

ínfimo, defiro o requerimento formulado pelo exequente, determinando a 

inclusão de restrição de veículos em nome do(s) executado(s) via 

RENAJUD, conforme autorizam os itens 1.17.1 e seguintes da CNGC/MT. 

Considerando que a diligência pelo RENAJUD também foi infrutífera, 

intime-se a exequente para manifestação, no prazo de 10 (dez) dias, sob 

pena de arquivamento, o que desde já fica determinado em caso de 

inércia. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra, 03 de julho de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000253-27.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DEOLINDA DE SOUZA LOPES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Marco Antônio de Araújo (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARMEN LUCIA MENDES DE ARAUJO OAB - MT22510/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Tendo em vista que nesta Comarca há Defensoria Pública instalada 

e em pleno funcionamento, a providência requerida no ID 9277602 pode e 

deve ser tomada pela própria parte. A medida é recomendada ainda para 

que a Defensoria Pública possa avaliar se a parte se enquadra nos 

requisitos necessários para seu atendimento pelo referido órgão. Assim, 

intime-se o reclamante para que, em 15 dias, compareça à Defensoria 

Pública, para a providência pretendida, devendo se manifestar, em igual 

prazo, sobre a contestação. Após, tornem os autos conclusos para 

deliberações. Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Tangará 

da Serra/MT, 16 de agosto de 2017. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000253-27.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DEOLINDA DE SOUZA LOPES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Marco Antônio de Araújo (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARMEN LUCIA MENDES DE ARAUJO OAB - MT22510/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Tendo em vista que nesta Comarca há Defensoria Pública instalada 

e em pleno funcionamento, a providência requerida no ID 9277602 pode e 

deve ser tomada pela própria parte. A medida é recomendada ainda para 

que a Defensoria Pública possa avaliar se a parte se enquadra nos 

requisitos necessários para seu atendimento pelo referido órgão. Assim, 

intime-se o reclamante para que, em 15 dias, compareça à Defensoria 

Pública, para a providência pretendida, devendo se manifestar, em igual 

prazo, sobre a contestação. Após, tornem os autos conclusos para 

deliberações. Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Tangará 

da Serra/MT, 16 de agosto de 2017. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000902-89.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

NOEME RUFINO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DELVAIR PINTO MAGALHAES OAB - MT16223-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Visualizo a necessidade de produção de provas em audiência. 

Designo o dia 09 de agosto de 2018, às 15h30 para realização de 

audiência de Instrução e Julgamento. Intimem-se as partes, 

cientificando-as, ainda, que poderão vir acompanhadas de advogado, 

podendo, ainda, cada parte, trazer até três testemunhas para a prova dos 

fatos alegados. Caso pretendam sejam as testemunhas intimadas, 

deverão apresentar o requerimento na Secretaria até no mínimo de 05 

(cinco) dias antes da audiência, na forma do art. 34, § 1º, da Lei 9.099/95. 

Consigno que a intimação das partes para comparecimento ao ato poderá 

ser feita por qualquer meio idôneo de comunicação e que, caso as partes 

possuam advogado constituído nos autos ou estejam sendo assistidas 

pela Defensoria Pública, a intimação deverá ser feita por meio do patrono. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 

03 de julho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010277-92.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO MARTINS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUY FERREIRA JUNIOR OAB - MT0011278A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATACADAO DO CELULAR (REQUERIDO)

QUIOSQUE DO ATACADÃO DO CELULAR (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDSON HENRIQUE DE PAULA OAB - MT0007182A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Visualizo a necessidade de produção de provas em audiência. 

Designo o dia 09 de agosto de 2018, às 16h30 para realização de 

audiência de Instrução e Julgamento. Intimem-se as partes, 

cientificando-as, ainda, que poderão vir acompanhadas de advogado, 

podendo, ainda, cada parte, trazer até três testemunhas para a prova dos 

fatos alegados. Caso pretendam sejam as testemunhas intimadas, 

deverão apresentar o requerimento na Secretaria até no mínimo de 05 

(cinco) dias antes da audiência, na forma do art. 34, § 1º, da Lei 9.099/95. 

Consigno que a intimação das partes para comparecimento ao ato poderá 

ser feita por qualquer meio idôneo de comunicação e que, caso as partes 

possuam advogado constituído nos autos ou estejam sendo assistidas 

pela Defensoria Pública, a intimação deverá ser feita por meio do patrono. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 

03 de julho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000751-26.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DICKSON DIEGO CAMPOS DEBESA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DICKSON DIEGO CAMPOS DEBESA OAB - MT22483/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SUPERSERRA SUPERMERCADO LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA GUTIERREZ GRAMULHA OAB - MT20975/O (ADVOGADO)
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Procedo a intimação da(s) parte(s), na(s) pessoa(s) de seu(s) 

advogado(s) para comparecer(em) à audiência de tentativa de conciliação 

designada para o dia 06/11/2017, às 14H15MIN.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001099-44.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RAILSON CARVALHO DE ABREU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA SOUZA DUTRA SILVA OAB - MT0015503A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Dailson Cesar Alves (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS FERNANDO DECANINI OAB - MT0009993A (ADVOGADO)

 

Intimo da audiência designada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000337-28.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

NAIR DAVID DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR OAB - MT17550/O (ADVOGADO)

alisson de azevedo OAB - MT0012082A (ADVOGADO)

WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES OAB - MT12603/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTES RODOVIARIO CANTINHO LTDA (REQUERIDO)

 

Intimo da Audiência designada nos autos.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ângelo Judai Junior

 Cod. Proc.: 249820 Nr: 16435-08.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDEMIR GONÇALVES ROCHA, DANILO 

BATISTA DEKERT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO ANDRE RAUBER 

- OAB:17870

 Intimo os indiciados Claudemir Gonçalves Rocha e Danilo Batista Dekert 

por meio de seu advogado, acerca da audiência de conciliação designada 

para o dia 25 de Julho de 2018 às 08h45min, conforme fls.30.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ângelo Judai Junior

 Cod. Proc.: 230060 Nr: 18552-06.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONDIELSON CARDOSO CORREIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aparecido Martins Lourenço 

- OAB:5154-A

 Designo o dia 10 de Julho de 2018, às 15h00min, para realização de 

audiência de Instrução e Julgamento, nos termos dos artigos 79 e 

seguintes da Lei nº 9.099/95.

Intime-se o autor do fato, cientificando-a, ainda, que deverá vir 

acompanhado de advogado, caso contrário lhe será nomeado defensor 

dativo.

Intimem-se as testemunhas arroladas.

Ciência ao Ministério Público.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ângelo Judai Junior

 Cod. Proc.: 30922 Nr: 2349-57.2002.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL DA SILVA NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVANEI BARBOZA CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADENILSON SEVERINO MARTINS 

- OAB:9807/MT, JAMES LEONARDO PARENTE DE ÁVILA - OAB:5.367 

OAB/MT, PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA - OAB:7.074 OAB/MT, PEDRO 

EVANGELISTA DE ÁVILA - OAB:1823-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALIDER GONÇALVES DE 

OLIVEIRA - OAB:2875/MT

 Vistos.

Defiro o pedido de fl. 173.

Intime-se o exequente para, no prazo de 10 dias, requerer o que entender 

de direito, sob pena retorno dos autos ao arquivo, o que desde já fica 

determinado em caso de inércia.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ângelo Judai Junior

 Cod. Proc.: 48762 Nr: 4104-14.2005.811.0055

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE MARIA NEUZA RODRIGUES BORGES, 

WALDECY VIEIRA BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRANTUR - NANITUR VIAGENS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO RICARDO MILETO 

PIVOTTO - OAB:13.896

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO REICHE - 

OAB:18.868-MT, CRISTIANO GAIVA - OAB:6867/MT, IGOR JUNIOR 

BRUN - OAB:9097, MARINES MARQUES - OAB:9967/MT, NIVALDO DE 

ALMEIDA CAVALCANTE DE SOUZA - OAB:8657

 VISTOS

Considerando que, devidamente intimado, o executado não efetuou o 

pagamento do valor devido, nem se manifestou nos autos, verifico que se 

esgotaram todos os meios para garantir a execução, motivo pelo qual 

defiro a penhora através de bloqueio e indisponibilidade de contas on-line 

através do sistema Bacen-Jud, conforme requerimento formulado pelo 

exequente, consoante autoriza do art. 854, do Código de Processo Civil de 

2015.

No mais, deve-se observar que o art. 835, do CPC, prioriza que a penhora 

recaia sobre dinheiro.

Uma vez efetivada com sucesso a penhora, intime-se o executado, nos 

termos do art. 854, § 2º, do CPC de 2015, inclusive para, querendo, 

apresentar embargos, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC – 

Enunciado nº 142 do FONAJE), porquanto se trata de procedimento de 

cumprimento de sentença.

Junte-se cópia do termo de penhora on-line.

Caso a diligência tenha sido inexitosa, intime-se o exequente para 

manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento, o 

que desde já fica determinado em caso de inércia.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001443-88.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOSILEI ROGERIO BARBERO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI OAB - MT14864/-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Para a concessão da liminar pretendida, necessária a análise da 

presença dos requisitos próprios da antecipação da tutela final 

perseguida, nos termos do art.300, do Código de Processo Civil. A 

probabilidade do direito se relaciona com a adequação do alegado com o 

direito lesado, ou seja, é a análise feita em sede de confronto entre o caso 

em questão com o teor da norma violada, ou passível de violação, 

juntamente com a análise das provas existentes, que não devem ser 

equívocas. Já o perigo da demora no provimento jurisdicional consiste na 

inviabilização do efetivo exercício do direito caso haja um retardar no 

provimento jurisdicional. Como consequência, deve estar demonstrada a 
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necessidade de deferimento da concessão da tutela antecipada, bem 

como que, sendo a tutela concedida tão-somente ao final, de nada 

adiantaria, isto é, seria ineficaz. Em juízo de rasa cognição, não visualizo 

os requisitos necessários para o deferimento da medida de urgência. O 

reclamante informa na inicial que foi elaborado em seu desfavor o TAD de 

nº 1135112-1, imputando a ele a obrigação de pagar ICMS e multa, 

argumentando que a operação descrita na inicial é isenta do referido 

imposto. Da análise dos documentos juntados com a inicial, principalmente 

do Termo de Apreensão e Depósito de ID13477203, verifica-se que foi 

imputada ao reclamante a obrigação de recolhimento de ICMS, no valor de 

R$ 3.697,50 e pagamento de multa no valor de R$ 10.875,00, em razão do 

veículo do reclamante ser abordado em local diverso do apresentado na 

nota fiscal. Segundo aduz o art. 35-A, da Lei 7098/98, todas as 

mercadorias e serviços devem vir acompanhadas de documento fiscal 

idôneo, em qualquer hipótese, ficando em situação irregular as 

mercadorias e serviços que não vierem acompanhadas de documentação, 

ou que acompanhadas, se tratar de documentação inidônea. No caso em 

tela, o próprio reclamante informa na inicial que “por um lapso”, o motorista 

do caminhão da empresa do reclamante esqueceu de deixar a nota fiscal 

no escritório do reclamante e a manteve em seu caminhão. Por outro lado, 

o TAD juntado no ID 13477203 informa que multa imposta ao reclamante 

decorre de apresentação de nota fiscal inidônea, tendo em vista que o 

caminhão foi abordado em lugar diverso do contido na nota fiscal 

apresenta ao fiscal do reclamado. Nos termos do art. 35-B, II, da Lei 

7098/98, considera-se inidôneo o documento que não contenha as 

indicações necessárias à perfeita identificação da operação, o que se 

verifica no caso em debate. Assim, considerando as informações 

constantes no referido TAD, as declarações do reclamante, bem como a 

presunção de veracidade dos documentos públicos, em juízo de cognição 

sumária não é possível vislumbrar a ilegalidade da multa aplicada ao 

reclamante. Nesta senda, não há falar em suspensão da exigibilidade da 

cobrança dos valores descritos no TAD, tendo em vista que, ainda que se 

considerasse indevida a cobrança do ICMS relativa a operação descrita 

na inicial, remanesce ao reclamante a obrigação do pagamento da multa, já 

que a exclusão daquele não o dispensa do cumprimento das obrigações 

acessórias. Neste sentido, reza o artigo 175, parágrafo único, do CTN: 

“Art. 175. Excluem o crédito tributário: I - a isenção; II - a anistia. Parágrafo 

único. A exclusão do crédito tributário não dispensa o cumprimento das 

obrigações acessórias dependentes da obrigação principal cujo crédito 

seja excluído, ou dela conseqüente.” (grifos). Não bastasse, o reclamante 

não providenciou o depósito do montante integral do débito, na forma 

prevista no CTN, para ver a exigibilidade do crédito suspensa na forma 

prevista em lei. Assim, em juízo de cognição sumária, não verifico a 

presença de ilegalidade no TAD descrito na inicial. Com estas razões, 

ausentes os requisitos do art. 300, do CPC, INDEFIRO a tutela de urgência 

almejada. Recebo a petição inicial eis que preenchidos os requisitos do art. 

319 do Código de Processo Civil de 2015. Não obstante discipline a Lei nº 

12.153/2009 (art. 7º) que, os entes públicos legitimados a figurar no polo 

passivo de demandas que tenham trâmite no Juizado Especial da Fazenda 

Pública, devem ser citados para comparecimento à audiência de 

conciliação, é fato que os representantes da Fazenda Pública raramente 

comparecem ao referido ato. A adoção do referido procedimento (que 

remete ao que está previsto na Lei nº 9.099/95), portanto, com a 

realização de um ato processual inútil e desnecessário, não preservaria a 

celeridade que deve permear procedimentos da espécie; ao contrário, 

apenas oneraria as partes e atravancaria demasiadamente a marcha 

procedimental. Considerando a forte orientação doutrinária e 

jurisprudencial no sentido de admitir-se a aplicação subsidiária do CPC ao 

microssistema dos Juizados Especiais, bem como tendo em vista que 

restarão preservados os princípios descritos no art. 2º da Lei nº 9.099/95, 

hei por bem determinar, especificamente no que tange à citação e prazo 

para resposta do reclamado, que seja observado o disposto no art. 335 do 

CPC de 2015. Assim, cite-se a parte reclamada pessoalmente (art. 6º da 

Lei nº 12.153/2009, c.c. art. 247, III, do CPC de 2015), para, querendo, 

apresentar resposta ao pedido inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, 

observado o disposto no art. 7º da Lei nº 12.153/2009 (não haverá prazo 

diferenciado para a prática de qualquer ato processual, inclusive 

apresentação de resposta ou interposição de recurso). Com a 

apresentação da resposta ou o decurso do prazo, certifique-se e 

intime-se o reclamante para manifestação, em 05 (cinco) dias. Após, 

tornem os autos conclusos para designação de audiência de instrução ou 

julgamento antecipado da lide. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da 

Serra-MT, 25 de junho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010956-29.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JESUS ANTONIO NUNES DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOARES MARTINAZZO OAB - MT0009925A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE RIBEIRO FUENTE CANAL OAB - MT0013578S (ADVOGADO)

LIVRADA APARECIDA GAETE OAB - MT0015117A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Considerando que, devidamente intimado, o executado não 

efetuou o pagamento do valor devido, nem se manifestou nos autos, 

verifico que se esgotaram todos os meios para garantir a execução, 

motivo pelo qual defiro a penhora através de bloqueio e indisponibilidade 

de contas on-line através do sistema Bacen-Jud, conforme requerimento 

formulado pelo exequente, consoante autoriza do art. 854, do Código de 

Processo Civil de 2015. No mais, deve-se observar que o art. 835, do CPC, 

prioriza que a penhora recaia sobre dinheiro. Uma vez efetivada com 

sucesso a penhora, intime-se o executado, nos termos do art. 854, § 2º, 

do CPC de 2015, inclusive para, querendo, apresentar embargos, no prazo 

de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC – Enunciado nº 142 do FONAJE), 

porquanto se trata de procedimento de cumprimento de sentença. 

Junte-se cópia do termo de penhora on-line. Caso a diligência tenha sido 

inexitosa, intime-se o exequente para manifestação, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de arquivamento, o que desde já fica determinado 

em caso de inércia. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra, 03 de julho 

de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010663-93.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIA ADRIANE GUSMAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HENRIQUE CRISTOVAO ALMEIDA OAB - MT0009585A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JEFERSON DE TAL (REQUERIDO)

DELZINA MARTINS (REQUERIDO)

KARLA LORRAINE MARTINS DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WAGNER RODRIGUES OAB - MT21475/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Proceda-se a retificação do polo passivo, devendo permanecer 

apenas o reclamado Jefferson Fabio Dias Polidário. Considerando que, 

devidamente intimado, o executado não efetuou o pagamento do valor 

devido, nem se manifestou nos autos, verifico que se esgotaram todos os 

meios para garantir a execução, motivo pelo qual defiro a penhora através 

de bloqueio e indisponibilidade de contas on-line através do sistema 

Bacen-Jud, conforme requerimento formulado pelo exequente, consoante 

autoriza do art. 854, do Código de Processo Civil de 2015. No mais, 

deve-se observar que o art. 835, do CPC, prioriza que a penhora recaia 

sobre dinheiro. Uma vez efetivada com sucesso a penhora, intime-se o 

executado, nos termos do art. 854, § 2º, do CPC de 2015, inclusive para, 

querendo, apresentar embargos, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915 do 

CPC – Enunciado nº 142 do FONAJE), porquanto se trata de procedimento 

de cumprimento de sentença. Junte-se cópia do termo de penhora on-line. 

Caso a diligência tenha sido inexitosa, intime-se o exequente para 

manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento, o 

que desde já fica determinado em caso de inércia. Intimem-se. Cumpra-se. 

Tangará da Serra, 03 de julho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000822-91.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:
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GENOINO DA LUZ DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO DE ALENCAR CAMPOS OAB - MT0004123A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Alex aparecido valentim voinich (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Considerando que se esgotaram todos os meios para garantir a 

execução, defiro a penhora através de bloqueio e indisponibilidade de 

contas on-line através do sistema Bacen-Jud, conforme requerimento 

formulado pelo exequente, consoante autoriza do art. 854, do Código de 

Processo Civil de 2015. No mais, deve-se observar que o art. 835, do CPC 

de 2015, prioriza que a penhora recaia sobre dinheiro ou ativos 

financeiros. Uma vez efetivada com sucesso a penhora, intime-se o 

executado, nos termos do art. 854, § 2º, do CPC de 2015 e designe-se 

data para audiência de conciliação (art. 53 e §§, da Lei nº 9.099/95). 

Junte-se cópia do termo de penhora on-line. Caso a diligência tenha sido 

inexitosa, intime-se o exequente para manifestação, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito. 

Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra, 03 de julho de 2018. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012176-62.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO ANDRE MARINHO GRAMARIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO ANDRE MARINHO GRAMARIN OAB - MT0014551A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Considerando que, devidamente intimado, o executado não 

efetuou o pagamento do valor devido, nem se manifestou nos autos, 

verifico que se esgotaram todos os meios para garantir a execução, 

motivo pelo qual defiro a penhora através de bloqueio e indisponibilidade 

de contas on-line através do sistema Bacen-Jud, conforme requerimento 

formulado pelo exequente, consoante autoriza do art. 854, do Código de 

Processo Civil de 2015. No mais, deve-se observar que o art. 835, do CPC, 

prioriza que a penhora recaia sobre dinheiro. Uma vez efetivada com 

sucesso a penhora, intime-se o executado, nos termos do art. 854, § 2º, 

do CPC de 2015, inclusive para, querendo, apresentar embargos, no prazo 

de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC – Enunciado nº 142 do FONAJE), 

porquanto se trata de procedimento de cumprimento de sentença. 

Junte-se cópia do termo de penhora on-line. Caso a diligência tenha sido 

inexitosa, intime-se o exequente para manifestação, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de arquivamento, o que desde já fica determinado 

em caso de inércia. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra, 03 de julho 

de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001601-46.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

GUIOMAR PEREIRA DE ANDRADE (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ARITUSA LEITE NOBREGA RIBEIRO (EXECUTADO)

CAROLINA SILVANO VILARINHO DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Defiro o pedido de processamento da execução. Cite(m)-se e 

intime(m)-se os devedor(es) executado(s) por correspondência (art. 247 

c.c. art. 249 do CPC) para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento da dívida (Código de Processo Civil de 2015, art. 829). Não 

efetuado o pagamento no prazo acima assinalado, deverá ser expedido 

mandado para que o Oficial de Justiça proceda a penhora e avaliação de 

bens, lavrando-se o respectivo auto, intimando na mesma oportunidade o 

credor e o executado e, se casado for, sua esposa, da aludida penhora, 

caso recaia sobre bem imóvel (art. 829, § 1º, do Código de Processo Civil 

de 2015). Recaindo a penhora sobre bem imóvel, providencie o exequente, 

sem prejuízo da intimação do executado, o registro da penhora no oficio 

imobiliário para presunção absoluta de conhecimento por terceiros, tudo 

de conformidade com o art. 844 do CPC de 2015. Não há necessidade de 

mandado judicial, bastando a exibição de certidão do auto ou termo de 

penhora no Cartório de Registro (art. 845, § 1º, do CPC de 2015). Em 

seguida, cumpra-se o disposto no artigo 53, § 1º, da Lei 9.099/95, 

designando-se audiência de conciliação, quando, se infrutífera, deverá 

ser oportunizada a apresentação de embargos, ou se for o caso, a 

escolha pelo credor de uma das alternativas dos §§ 2º e 3º, do mesmo 

artigo. Não sendo opostos embargos, optando o credor pela alienação, 

designe-se data para leilão ou praça, expedindo-se editais, que deverão 

ser afixados nos locais de costume, dispensada a publicação em jornais 

se o bem penhorado for de valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 

9.099/95, art. 52, VIII). Ficam autorizados o credor, o devedor e o Sr. 

Escrivão a proceder na forma do art. 52, VII, desde que haja prévia 

autorização judicial, quanto à ultimação da alienação, podendo, ainda, o 

credor proceder a aquisição do bem na conformidade do art. 895, § 2º, do 

CPC. Deverá o exequente promover o necessário. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 26 de junho de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001606-68.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

PELIZZERI & NUNES LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANUSA SANTANA OAB - MT23334/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KHATLE KAROLLINE DA SILVA MARCONDES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Defiro o pedido de processamento da execução. Cite(m)-se e 

intime(m)-se os devedor(es) executado(s) por correspondência (art. 247 

c.c. art. 249 do CPC) para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento da dívida (Código de Processo Civil de 2015, art. 829). Não 

efetuado o pagamento no prazo acima assinalado, deverá ser expedido 

mandado para que o Oficial de Justiça proceda a penhora e avaliação de 

bens, lavrando-se o respectivo auto, intimando na mesma oportunidade o 

credor e o executado e, se casado for, sua esposa, da aludida penhora, 

caso recaia sobre bem imóvel (art. 829, § 1º, do Código de Processo Civil 

de 2015). Recaindo a penhora sobre bem imóvel, providencie o exequente, 

sem prejuízo da intimação do executado, o registro da penhora no oficio 

imobiliário para presunção absoluta de conhecimento por terceiros, tudo 

de conformidade com o art. 844 do CPC de 2015. Não há necessidade de 

mandado judicial, bastando a exibição de certidão do auto ou termo de 

penhora no Cartório de Registro (art. 845, § 1º, do CPC de 2015). Em 

seguida, cumpra-se o disposto no artigo 53, § 1º, da Lei 9.099/95, 

designando-se audiência de conciliação, quando, se infrutífera, deverá 

ser oportunizada a apresentação de embargos, ou se for o caso, a 

escolha pelo credor de uma das alternativas dos §§ 2º e 3º, do mesmo 

artigo. Não sendo opostos embargos, optando o credor pela alienação, 

designe-se data para leilão ou praça, expedindo-se editais, que deverão 

ser afixados nos locais de costume, dispensada a publicação em jornais 

se o bem penhorado for de valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 

9.099/95, art. 52, VIII). Ficam autorizados o credor, o devedor e o Sr. 

Escrivão a proceder na forma do art. 52, VII, desde que haja prévia 

autorização judicial, quanto à ultimação da alienação, podendo, ainda, o 

credor proceder a aquisição do bem na conformidade do art. 895, § 2º, do 

CPC. Deverá o exequente promover o necessário. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 26 de junho de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011480-26.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON RODRIGUES DA SILVA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIAS HORACIO DA SILVA OAB - MT0004816A (ADVOGADO)

JAQUELINE PERES LESSI LISANDRO OAB - MT0015343A-O (ADVOGADO)

VALNETE DALA BONA OAB - MT0022482A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

CASSIANO BARREIROS DE SOUZA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JONAS DA SILVA OAB - MT0016978A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Não obstante a tempestividade dos embargos interpostos pelo 

executado, deixo de recebê-los, tendo em vista a inexistência de garantia 

da execução. O art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 é expresso no sentido 

de que a penhora é pressuposto para o oferecimento dos embargos, 

regra essa que se estende inclusive para os procedimentos de 

cumprimento de sentença. Nesse sentido, o Enunciado nº 117 do FONAJE: 

“É obrigatória a segurança do Juízo pela penhora para apresentação de 

embargos à execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado 

Especial.” Ante o exposto, diante da inexistência de garantia do Juízo, 

deixo de receber os embargos opostos pelo executado, negando-lhes 

seguimento. Intime-se o exequente para manifestação, em 5 (cinco) dias, 

requerendo o que entender cabível, sob pena de extinção do processo 

sem resolução do mérito. Determino o apensamento destes autos ao 

Processo nº 1000052-35.2017.8.11.0055, tendo em vista a conexão entre 

as causas. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará da Serra-MT, 

03 de julho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 8010433-22.2013.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ZILDA DIAS DE SOUZA LACERDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTIDIANA APARECIDA BETONI SILVA OAB - MT0019002A 

(ADVOGADO)

VILSON SOARES FERRO OAB - MT0011830A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARRASCO & SILVA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TATIANA DIAS DE CAMPOS OAB - MT0009369A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Considerando que, devidamente intimado, o executado não 

efetuou o pagamento do valor devido, nem se manifestou nos autos, 

verifico que se esgotaram todos os meios para garantir a execução, 

motivo pelo qual defiro a penhora através de bloqueio e indisponibilidade 

de contas on-line através do sistema Bacen-Jud, conforme requerimento 

formulado pelo exequente, consoante autoriza do art. 854, do Código de 

Processo Civil de 2015. No mais, deve-se observar que o art. 835, do CPC, 

prioriza que a penhora recaia sobre dinheiro. Uma vez efetivada com 

sucesso a penhora, intime-se o executado, nos termos do art. 854, § 2º, 

do CPC de 2015, inclusive para, querendo, apresentar embargos, no prazo 

de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC – Enunciado nº 142 do FONAJE), 

porquanto se trata de procedimento de cumprimento de sentença. 

Junte-se cópia do termo de penhora on-line. Considerando que a diligência 

pelo BACENJUD foi inexitosa, defiro o requerimento formulado pelo 

exequente, determinando a inclusão de restrição de veículos em nome 

do(s) executado(s) via RENAJUD, conforme autorizam os itens 1.17.1 e 

seguintes da CNGC/MT. Sendo positiva a diligência, EXPEÇA-SE mandado 

de penhora, avaliação e depósito, a fim de que o Senhor Oficial de Justiça 

proceda à penhora dos veículos objeto de restrição indicados nos 

extratos anexos, mantendo-se por ora o executado como fiel depositário. 

Uma vez efetivada com sucesso a penhora, intime-se o executado, nos 

termos do art. 854, § 2º, do CPC de 2015, inclusive para, querendo, 

apresentar embargos, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC – 

Enunciado nº 142 do FONAJE), porquanto se trata de procedimento de 

cumprimento de sentença. Caso a pesquisa ou a diligência de penhora de 

bens seja infrutífera, intime-se a exequente para manifestação, no prazo 

de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento, o que desde já fica 

determinado em caso de inércia. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da 

Serra, 03 de julho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010462-67.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEY PEREIRA DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS OAB - MT0007557A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AVISTA S/A ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BIANCA BRAGA OAB - MT0014630A (ADVOGADO)

ALEXANDRE FONSECA DE MELLO OAB - SP0222219A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Considerando que, devidamente intimado, o executado não 

efetuou o pagamento do valor devido, nem se manifestou nos autos, 

verifico que se esgotaram todos os meios para garantir a execução, 

motivo pelo qual defiro a penhora através de bloqueio e indisponibilidade 

de contas on-line através do sistema Bacen-Jud, conforme requerimento 

formulado pelo exequente, consoante autoriza do art. 854, do Código de 

Processo Civil de 2015. No mais, deve-se observar que o art. 835, do CPC, 

prioriza que a penhora recaia sobre dinheiro. Uma vez efetivada com 

sucesso a penhora, intime-se o executado, nos termos do art. 854, § 2º, 

do CPC de 2015, inclusive para, querendo, apresentar embargos, no prazo 

de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC – Enunciado nº 142 do FONAJE), 

porquanto se trata de procedimento de cumprimento de sentença. 

Junte-se cópia do termo de penhora on-line. Caso a diligência tenha sido 

inexitosa, intime-se o exequente para manifestação, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de arquivamento, o que desde já fica determinado 

em caso de inércia. Em relação ao pedido de levantamento do valor 

bloqueado no ID 11337248, aguarde-se o decurso do prazo de 

manifestação do executado. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra, 03 

de julho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010524-78.2014.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ROSINEIA PEREIRA LEAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA OAB - 

MT0011674A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO NAVARRO SANCHES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Considerando que, devidamente intimado, o executado não 

efetuou o pagamento do valor devido, nem se manifestou nos autos, 

verifico que se esgotaram todos os meios para garantir a execução, 

motivo pelo qual defiro a penhora através de bloqueio e indisponibilidade 

de contas on-line através do sistema Bacen-Jud, conforme requerimento 

formulado pelo exequente, consoante autoriza do art. 854, do Código de 

Processo Civil de 2015. No mais, deve-se observar que o art. 835, do CPC, 

prioriza que a penhora recaia sobre dinheiro. Uma vez efetivada com 

sucesso a penhora, intime-se o executado, nos termos do art. 854, § 2º, 

do CPC de 2015, inclusive para, querendo, apresentar embargos, no prazo 

de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC – Enunciado nº 142 do FONAJE), 

porquanto se trata de procedimento de cumprimento de sentença. Tendo 

em vista que tanto a diligência pelo Bacenjud, quanto pelo Renajud, forma 

infrutíferas, intime-se o exequente para manifestação, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de arquivamento, o que desde já fica determinado 

em caso de inércia. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra, 03 de julho 

de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010055-27.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

VIVO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARMERINDO DOS SANTOS MAGALHAES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE VITOR PEREIRA DE CASTRO OAB - MT0011258S (ADVOGADO)

LUIZ HENRIQUE SENFF OAB - MT0014048A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR
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VISTOS Considerando que, devidamente intimado, o executado não 

efetuou o pagamento do valor devido, nem se manifestou nos autos, 

verifico que se esgotaram todos os meios para garantir a execução, 

motivo pelo qual defiro a penhora através de bloqueio e indisponibilidade 

de contas on-line através do sistema Bacen-Jud, conforme requerimento 

formulado pelo exequente, consoante autoriza do art. 854, do Código de 

Processo Civil de 2015. No mais, deve-se observar que o art. 835, do CPC, 

prioriza que a penhora recaia sobre dinheiro. Uma vez efetivada com 

sucesso a penhora, intime-se o executado, nos termos do art. 854, § 2º, 

do CPC de 2015, inclusive para, querendo, apresentar embargos, no prazo 

de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC – Enunciado nº 142 do FONAJE), 

porquanto se trata de procedimento de cumprimento de sentença. 

Considerando que a diligência pelo Bacenjud foi inexitosa, defiro o 

requerimento formulado pelo exequente, determinando a inclusão de 

restrição de veículos em nome do(s) executado(s) via RENAJUD, 

conforme autorizam os itens 1.17.1 e seguintes da CNGC/MT. Sendo 

positiva a diligência, EXPEÇA-SE mandado de penhora, avaliação e 

depósito, a fim de que o Senhor Oficial de Justiça proceda à penhora dos 

veículos objeto de restrição indicados nos extratos anexos, mantendo-se 

por ora o executado como fiel depositário. Uma vez efetivada com 

sucesso a penhora, intime-se o executado, nos termos do art. 854, § 2º, 

do CPC de 2015, inclusive para, querendo, apresentar embargos, no prazo 

de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC – Enunciado nº 142 do FONAJE), 

porquanto se trata de procedimento de cumprimento de sentença. Caso a 

pesquisa ou a diligência de penhora de bens seja infrutífera, intime-se a 

exequente para manifestação, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

arquivamento, o que desde já fica determinado em caso de inércia. 

Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra, 03 de julho de 2018. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000567-70.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBER ALVARENGA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ITALO JORGE SILVEIRA LEITE OAB - MT0010074A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

O. J. BOMBAS INJETORAS LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Considerando que se esgotaram todos os meios para garantir a 

execução, defiro a penhora através de bloqueio e indisponibilidade de 

contas on-line através do sistema Bacen-Jud, conforme requerimento 

formulado pelo exequente, consoante autoriza do art. 854, do Código de 

Processo Civil de 2015. No mais, deve-se observar que o art. 835, do CPC 

de 2015, prioriza que a penhora recaia sobre dinheiro ou ativos 

financeiros. Uma vez efetivada com sucesso a penhora, intime-se o 

executado, nos termos do art. 854, § 2º, do CPC de 2015 e designe-se 

data para audiência de conciliação (art. 53 e §§, da Lei nº 9.099/95). 

Considerando que a diligência pelo sistema BACENJUD foi infrutífera, 

defiro o requerimento formulado pelo exequente, determinando a inclusão 

de restrição de veículos em nome do(s) executado(s) via RENAJUD, 

conforme autorizam os itens 1.17.1 e seguintes da CNGC/MT. Sendo 

positiva a diligência, EXPEÇA-SE mandado de penhora, avaliação e 

depósito, a fim de que o Senhor Oficial de Justiça proceda à penhora dos 

veículos objeto de restrição indicados nos extratos anexos, mantendo-se 

por ora o executado como fiel depositário. A diligência indicou a existência 

de um veículo em nome da executada, sobre o qual, porém, pende 

restrição anterior decorrente de contrato com cláusula de alienação 

fiduciária em garantia, o que impede a inserção de nova restrição, nos 

termos do art. 7º-A, do Dec.-Lei nº 911/1969. Assim, intime-se a 

exequente para manifestação, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

extinção do processo sem resolução do mérito. Intimem-se. Cumpra-se. 

Tangará da Serra, 03 de julho de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001140-11.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

VIBEMANIA - ORGANIZACAO DE EVENTOS MUSICAIS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA OAB - 

MT0011674A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JAILTON BRAZ SOUZA PEROVANI 01415473161 (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Considerando que se esgotaram todos os meios para garantir a 

execução, defiro a penhora através de bloqueio e indisponibilidade de 

contas on-line através do sistema Bacen-Jud, conforme requerimento 

formulado pelo exequente, consoante autoriza do art. 854, do Código de 

Processo Civil de 2015. No mais, deve-se observar que o art. 835, do CPC 

de 2015, prioriza que a penhora recaia sobre dinheiro ou ativos 

financeiros. Uma vez efetivada com sucesso a penhora, intime-se o 

executado, nos termos do art. 854, § 2º, do CPC de 2015 e designe-se 

data para audiência de conciliação (art. 53 e §§, da Lei nº 9.099/95). 

Todas as diligências realizadas (BANCEJUD, RENAJUD e CEI-ANOREG) 

foram infrutíferas. Assim, intime-se o exequente para manifestação, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do processo sem 

resolução do mérito. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra, 03 de julho 

de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8020055-57.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

GIOVANNA LAUER SCHNEIDER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA CRESTANI PALMA OAB - MT23195/O (ADVOGADO)

TASSIA DE AZEVEDO BORGES OAB - MT0012296A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODOVENTO TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KETI JAQUELINE PRESTES OAB - PR0053757A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Considerando que, devidamente intimado, o executado não 

efetuou o pagamento do valor devido, nem se manifestou nos autos, 

verifico que se esgotaram todos os meios para garantir a execução, 

motivo pelo qual defiro a penhora através de bloqueio e indisponibilidade 

de contas on-line através do sistema Bacen-Jud, conforme requerimento 

formulado pelo exequente, consoante autoriza do art. 854, do Código de 

Processo Civil de 2015. No mais, deve-se observar que o art. 835, do CPC, 

prioriza que a penhora recaia sobre dinheiro. Uma vez efetivada com 

sucesso a penhora, intime-se o executado, nos termos do art. 854, § 2º, 

do CPC de 2015, inclusive para, querendo, apresentar embargos, no prazo 

de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC – Enunciado nº 142 do FONAJE), 

porquanto se trata de procedimento de cumprimento de sentença. 

Junte-se cópia do termo de penhora on-line. Considerando que a diligência 

pelo sistema BACENJUD foi apenas parcialmente frutífera, defiro o 

requerimento formulado pelo exequente, determinando a inclusão de 

restrição de veículos em nome do(s) executado(s) via RENAJUD, 

conforme autorizam os itens 1.17.1 e seguintes da CNGC/MT.Sendo 

positiva a diligência, EXPEÇA-SE mandado de penhora, avaliação e 

depósito, a fim de que o Senhor Oficial de Justiça proceda à penhora dos 

veículos objeto de restrição indicados nos extratos anexos, mantendo-se 

por ora o executado como fiel depositário.Uma vez efetivada com sucesso 

a penhora, intime-se o executado, nos termos do art. 854, § 2º, do CPC de 

2015, inclusive para, querendo, apresentar embargos, no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 915 do CPC – Enunciado nº 142 do FONAJE), porquanto 

se trata de procedimento de cumprimento de sentença. Caso a diligência 

de penhora de bens seja infrutífera, intime-se a exequente para 

manifestação, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento, o 

que desde já fica determinado em caso de inércia. Intimem-se. Cumpra-se. 

Tangará da Serra, 05 de fevereiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001664-71.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL PEREIRA DA PENHA (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (RÉU)
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Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. MANOEL PEREIRA DA PENHA ajuizou a presente ação de 

obrigação de fazer com pedido de antecipação de tutela em face do 

ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, 

para que os reclamados sejam compelidos a fornecer procedimento 

cirúrgico de CATETERISMO, necessário ao restabelecimento de sua 

saúde. Alega o reclamante que é portador de Coronariopatia e necessita 

do citado procedimento para o restabelecimento de sua saúde, que foi 

negado pelos reclamados. Por essas razões, fundamentado em 

dispositivos da Constituição Federal e legislação infraconstitucional, afirma 

ter o Estado, lato sensu, o dever de prestar o atendimento necessário e 

requer, em razão da alegada urgência, o deferimento de medida liminar 

inaudita altera parte, compelindo os requeridos a submeterem ao 

favorecido o custeio do citado procedimento. FUNDAMENTO E DECIDO. 

Conforme consta do exórdio e dos documentos a ela acostados, o 

reclamante é portador de Coronariopatia e, precisa de tratamento 

adequado o que só é possível mediante a realização do procedimento de 

cateterismo, solicitado ao Poder Público. Contudo, o reclamante afirma ser 

desprovido de recursos financeiros suficientes para custear os 

procedimentos necessários para seu tratamento. Para a concessão da 

liminar pretendida, necessária a análise da presença dos requisitos 

próprios da antecipação da tutela final perseguida, nos termos do art. 300, 

do Código de Processo Civil de 2015. A probabilidade do direito se 

relaciona com a adequação do alegado com o direito lesado, ou seja, é a 

análise feita em sede de confronto entre o caso em questão com o teor da 

norma violada, ou passível de violação, juntamente com a análise das 

provas existentes, que não devem ser equívocas. Já o perigo da demora 

no provimento jurisdicional consiste na inviabilização do efetivo exercício 

do direito caso haja um retardar no provimento jurisdicional. Para a 

averiguação da tutela específica pleiteada, faz-se necessário ainda, 

rememorar o disposto na Constituição Federal, especialmente o que 

consta em seu art. 1º, III, no tocante à necessidade de garantir-se a 

dignidade da pessoa humana. Mais à frente, em seu art. 5º, prevê a 

inviolabilidade do direito à vida, como um dos direitos fundamentais do 

homem. O direito à vida, por sua vez, inserido no contexto dos direitos 

fundamentais, tem em si ínsito, assim como o prevê a própria Constituição 

Federal nos artigos 6º e 196 a 200, o direito à saúde, como corolário 

próprio e fundamental. Nesse sentido: ?O direito à saúde - além de 

qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas - 

representa conseqüência constitucional indissociável do direito à vida? 

(STF ? 2.ª T. ? RE-AgR 393175/RS ? Rel. Min. CELSO DE MELLO. J.: 

12.12.06, DJ 02.02.07, p. 00140) Conforme dispõe o art. 196, ?a saúde é 

direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e 

econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos 

e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua 

promoção, proteção e recuperação.? Por outro lado, estabelece o art. 198 

que ?as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede 

regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado 

de acordo com as seguintes diretrizes: (...) II ? atendimento integral, com 

prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços 

assistenciais.? Evidentemente, o direito à vida, à saúde e à dignidade 

humana devem prevalecer, ainda que em detrimento do erário. Nesse 

mesmo sentido, já foi decidido pelo E. Supremo Tribunal Federal, em 

contexto assemelhado (Pet. 1.246-SC): ?Entre proteger a inviolabilidade do 

direito à vida, que se qualifica como direito subjetivo inalienável 

assegurado pela própria Constituição da República (art. 5º, caput e art. 

196), ou fazer prevalecer, contra essa prerrogativa fundamental, um 

interesse financeiro e secundário do Estado, entendo ? uma vez 

configurado esse dilema ? que razões de ordem ético-jurídica impõem ao 

julgador uma só e possível opção: aquela que privilegia o respeito 

indeclinável à vida e à saúde humana, notadamente daqueles que têm 

acesso, por força de legislação local, ao programa de distribuição gratuita 

de medicamentos, instituído em favor de pessoas carentes?. É visível a 

hipossuficiência do reclamante, tanto que requereu os benefícios da 

justiça gratuita para ingressar em juízo. Assim, ao que tudo indica, não 

conseguirá custear as despesas exigidas para realização dos 

procedimentos prescritos por indicação médica. Diante da hipossuficiência 

de seus cidadãos, o Estado, por meio da Constituição Federal, tornou 

obrigatória a tutela da saúde a todos os entes da Federação, consoante 

se extrai do seu artigo 23, inciso II. Nesse mesmo sentido, e em razão 

dessa determinação da Carta Magna, o legislador infraconstitucional editou 

o art. 2º da Lei nº 8.080/90, que dispõe sobre as condições para a 

promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o 

funcionamento dos serviços correspondentes, verbis: ?A saúde é um 

direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as 

condições indispensáveis ao seu pleno exercício.? Insta salientar que o 

reclamante demonstrou ter tentado conseguir o procedimento através da 

rede municipal de saúde. Cumprida, nesse passo, a recomendação 

constante do art. 1º, § 1º, da Portaria nº 02/2015-CGJ. À luz de 

entendimentos jurisprudenciais, é inegável o dever solidário dos vários 

entes da federação, em garantir integral tratamento de saúde àqueles que 

o necessitam: STF-0058774) AGRAVOS REGIMENTAIS NO RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. JULGAMENTO CONJUNTO. ADMINISTRATIVO. DIREITO 

À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES 

FEDERATIVOS. EXISTÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE 

ALTO CUSTO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. DEVOLUÇÃO DOS 

AUTOS À ORIGEM. ARTIGO 543-B DO CPC E ART. 328 DO RISTF. 1. 

Incumbe ao Estado, em todas as suas esferas, prestar assistência à 

saúde da população, nos termos do art. 196 da Constituição Federal, 

configurando essa obrigação, consoante entendimento pacificado na 

Corte, responsabilidade solidária entre os entes da Federação. 2. O 

Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência da repercussão geral 

da questão relativa ao fornecimento de medicamentos de alto custo. 

Aplicação do art. 543-B do CPC. 3. Agravo regimental do Estado do Ceará 

não provido e agravo regimental interposto pela União prejudicado. (Ag. 

Reg. no Recurso Extraordinário nº 818.572/CE, 1ª Turma do STF, Rel. Dias 

Toffoli. j. 02.09.2014, unânime, DJe 05.11.2014). STF-0055351) DIREITO 

CONSTITUCIONAL. SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. 

SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERATIVOS. PRECEDENTES. ACÓRDÃO 

RECORRIDO PUBLICADO EM 07.05.2009. A jurisprudência desta Corte 

firmou-se no sentido da responsabilidade solidária dos entes federativos 

quanto ao fornecimento de medicamentos pelo Estado, podendo o 

requerente pleiteá-los de qualquer um deles - União, Estados, Distrito 

Federal ou Municípios. As razões do agravo regimental não se mostram 

aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 

Agravo regimental conhecido e não provido. (Ag. Reg. no Recurso 

Extraordinário nº 630.932/RJ, 1ª Turma do STF, Rel. Rosa Weber. j. 

09.09.2014, unânime, DJe 24.09.2014). STJ-0476008) ADMINISTRATIVO. 

PROCESSUAL CIVIL. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE 

MEDICAMENTO. SOLIDARIEDADE ENTRE UNIÃO, ESTADOS E MUNICÍPIOS. 

AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. REPERCUSSÃO GERAL. 

SOBRESTAMENTO DO FEITO. DESNECESSIDADE. 1. O Superior Tribunal 

de Justiça, em reiterados precedentes, tem decidido que o funcionamento 

do Sistema Único de Saúde - SUS é de responsabilidade solidária dos 

entes federados, de forma que qualquer deles ostenta legitimidade para 

figurar no polo passivo de demanda que objetive o acesso a 

medicamentos. 2. A repercussão geral reconhecida pela Suprema Corte, 

nos termos do art. 543-B do CPC, não enseja o sobrestamento dos 

recursos especiais que tramitam neste Superior Tribunal de Justiça. Nesse 

sentido: AgRg no REsp 1.344.073/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, 

Primeira Turma, DJe 06.09.2013; e AgRg no AREsp 244.747/SP, Rel. 

Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 08.02.2013. 3. Agravo 

regimental a que se nega provimento. (AgRg no Agravo em Recurso 

Especial nº 550.808/MG (2014/0177805-5), 1ª Turma do STJ, Rel. Sérgio 

Kukina. j. 02.09.2014, unânime, DJe 08.09.2014). Conclui-se, portanto, que 

cabe aos entes federados, solidariamente responsáveis, no que tange à 

saúde, a sua promoção e proteção, e também a sua recuperação. 

Destarte, transparece inegável o direito de acesso à saúde de qualidade, 

oportunizando o bem estar daqueles que necessitam, e que não possuem 

condições de obtê-la, a não ser pelas vias judiciais. Analisando, então, os 

pressupostos para a concessão da tutela específica, observa-se que o 

fumus boni iuris se consubstancia nos princípios constitucionais 

elencados nos artigos 6º e 196 da Constituição Federal, que impôs ao 

Poder Público (Executivo) a obrigação de garantir o acesso universal e 

igualitário das necessidades imprescindíveis para a saúde dos cidadãos. 

De outro lado, o periculum in mora é igualmente verificado, em face da 

temeridade da medida ser deferida somente ao final, mormente diante do 

risco de que, com a não disponibilização dos procedimentos, venha a se 

complicar o estado de saúde do reclamante, caso não seja submetida ao 

tratamento adequado. Essa realidade, aliás, está bem descrita no atestado 

emitido pela própria Secretaria Municipal de Saúde, que indica que há 

iminente risco de morte caso não seja disponibilizado o tratamento. 
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Ademais, a inércia dos reclamados poderá causar danos irreparáveis, 

sobretudo pelo risco extremo à saúde do reclamante, materializando nos 

autos os requisitos basilares exigidos pela lei para a concessão da medida 

pleiteada. Outrossim, há comprovação expressa da recusa do Poder 

Público em disponibilizar o procedimento, o que demonstra que o 

reclamante não conseguiria atingir o seu intento pelas vias administrativas. 

A jurisprudência já se manifestou, em reiteradas decisões, em casos 

semelhantes: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERE 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA ANTE A AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA 

DA ALEGAÇÃO. REFORMA. CONSTATAÇÃO DE QUE RESTARAM 

PREENCHIDOS OS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 273, DO CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL. MEDICAMENTO. FORNECIMENTO. OBRIGATORIEDADE. 

DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. INTELIGÊNCIA DO ART. 196, DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES DO STJ. "(...) 4. Os arts. 196 e 

227 da CF/88 inibem a omissão do ente público (União, Estados, Distrito 

Federal e Municípios) em garantir o efetivo tratamento médico à pessoa 

necessitada, inclusive com o fornecimento, se necessário, de 

medicamentos de forma gratuita para o tratamento, cuja medida, no caso 

dos autos, impõe-se de modo imediato, em face da urgência e 

conseqüências que possam acarretar a não-realização. (...)." (STJ: RMS 

23.184/RS, Rel. Ministro José Delgado, Primeira Turma, julgado em 

27.02.2007, DJ 19.03.2007, p. 285). Recurso conhecido e provido. 

Decisão unânime. (Agravo de Instrumento nº 2006208651, Câmara Cível 

do TJSE, Rel. Clara Leite de Rezende. j. 28.01.2008). Por todo o exposto, 

presentes os requisitos legais, CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA 

pretendida e, em consequência, determino que os reclamados 

disponibilizem ao reclamante, imediatamente, procedimento cirúrgico de 

CATETERISMO, em hospital da Rede Pública de Saúde ou, à falta de 

disponibilidade de vagas na rede pública, em Hospital da rede privada, 

vinculado ou não ao SUS, com dispensa de licitação inclusive, 

observadas, neste caso, as normas administrativas de regência. 

Outrossim, deverá a reclamante juntar aos autos o comprovante de 

regulação, bem como orçamento do procedimento, no prazo de 48 horas, 

sob pena de revogação da liminar ora concedida. Consigne-se que, em 

caso de eventual descumprimento da ordem, poderá ser determinado o 

bloqueio de verbas públicas para o cumprimento da tutela específica ora 

deferida, nos termos do artigo 497 do Código de Processo Civil de 2015. 

Caso haja notícia de descumprimento desta ordem judicial, extraiam-se as 

cópias necessárias, encaminhando-se ao Ministério Público para adoção 

das providências legais pertinentes, no que tange à responsabilização civil 

e criminal da autoridade recalcitrante. Ressalvo, desde logo, que não há 

como ser acolhido o requerimento no sentido de ser disponibilizado “todo o 

tratamento de saúde necessário ao seu restabelecimento”, uma vez que o 

pleito, como formulado, não atende aos requisitos do art. 324 do Código de 

Processo Civil de 2016, por ausência da exigida especificação legal, assim 

como porque não é possível, no âmbito dos Juizados Especiais, a prolação 

de sentenças ilíquidas, diante do disposto no art. 38, parágrafo único, da 

Lei nº 9.099/95, c.c. art. 27 da Lei nº 12.153/2009. Consequentemente, se 

não é possível conferir a tutela, na forma postulada, em definitivo, inviável 

também sua antecipação. Não obstante discipline a Lei nº 12.153/2009 

(art. 7º) que, os entes públicos legitimados a figurar no polo passivo de 

demandas que tenham trâmite no Juizado Especial da Fazenda Pública, 

devem ser citados para comparecimento à audiência de conciliação, é fato 

que os representantes da Fazenda Pública raramente comparecem ao 

referido ato. A adoção do referido procedimento (que remete ao que está 

previsto na Lei nº 9.099/95), portanto, com a realização de um ato 

processual inútil e desnecessário, não preservaria a celeridade que deve 

permear procedimentos da espécie; ao contrário, apenas oneraria as 

partes e atravancaria demasiadamente a marcha procedimental. 

Considerando a forte orientação doutrinária e jurisprudencial no sentido de 

admitir-se a aplicação subsidiária do CPC ao microssistema dos Juizados 

Especiais, bem como tendo em vista que restarão preservados os 

princípios descritos no art. 2º da Lei nº 9.099/95, hei por bem determinar, 

especificamente no que tange à citação e prazo para resposta do 

reclamado, que seja observado o disposto no art. 335 do CPC de 2015. 

Assim, cite-se a parte reclamada pessoalmente (art. 6º da Lei nº 

12.153/2009, c.c. art. 247, III, do CPC de 2015), para, querendo, 

apresentar resposta ao pedido inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, 

observado o disposto no art. 7º da Lei nº 12.153/2009 (não haverá prazo 

diferenciado para a prática de qualquer ato processual, inclusive 

apresentação de resposta ou interposição de recurso). Com a 

apresentação da resposta ou o decurso do prazo, certifique-se e 

intime-se o reclamante para manifestação, em 05 (cinco) dias. Após, 

tornem os autos conclusos para designação de audiência de instrução ou 

julgamento antecipado da lide. Intimem-se. Cumpra-se, com urgência, se 

necessário em regime de Plantão Judiciário. Tangará da Serra, 3 de julho 

de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Comarca de Lucas do Rio Verde

Diretoria do Fórum

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania

Informação

SOLICITAÇÃO DE COMPARECIMENTO Nº: 179628

Numeração Única: -

Unidade de origem: Lucas do Rio Verde

Tipo de ação: Pré-Processual

Requerente: Rafael Augusto de Souza Ferreira

Advogado(s): -

Requerido: RAILDA CORDOVIL FURTADO

Advogado(s): -

Srs Advogados:

Solicito que Vossa(s) Senhoria(s), juntamente com as partes sob o seu 

patrocínio, compareça(m) no CEJUSC Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania de Lucas do Rio Verde para participar(em) da sessão de 

conciliação/mediação agendada para o dia, horário e local informados abaixo:

Data: 09/07/2018 às 08:30

Endereço: Av. Mato Grosso, 1912-S - Bairro Jardim das Palmeiras - CEP.: 

78455-000

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1000856-96.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

S.V. INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS LTDA - ME (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMAR JOAQUIM RODRIGUES JUNIOR OAB - MT0007044A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

E. D. SILVA CONSTRUTORA - ME (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO EDUARDO DA SILVA FILHO OAB - 314.030.771-34 (PROCURADOR)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE In t imação NÚMERO DO PROCESSO: 

1000856-96.2018.8.11.0045 VALOR DA CAUSA:R$ 209.682,07 

EMBARGANTE: S.V. INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS LTDA - ME 

EMBARGADO: E. D. SILVA CONSTRUTORA - ME PROCURADOR: JOAO 

EDUARDO DA SILVA FILHO Intimação do advogado do embargado dos 

termos do despacho ID 12199954. Lucas do Rio Verde - MT, 3 de julho de 

2018. Leila Cristina de Lima Gomes Gestora Judiciária Sede do juízo e 

Informações: Av. Mato Grosso, 1912-S, Bairro: Jardim das Palmeiras, 

Cidade: Lucas do Rio Verde-MT Cep:78455000 - Fone: (65) 3549-2787.

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004747-62.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FIAGRIL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Noeli Ivani Alberti OAB - MT4061 (ADVOGADO)

RANNIER FELIPE CAMILO OAB - MG130709 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OSVALDO HENRIQUE NICOLETTI (RÉU)

KATIA GISELE DE OLIVEIRA LANGARO (RÉU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1004747-62.2017.8.11.0045. AUTOR: 

FIAGRIL RÉU: KATIA GISELE DE OLIVEIRA LANGARO, OSVALDO 

HENRIQUE NICOLETTI Vistos etc. I. Defiro a emenda da inicial postulada no 

Id 13492600. II. Inclua-se no pólo passivo da presente ação os 
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garantidores identificados e qualificados (CICERO LIMA DE OLIVEIRA e 

SONIA MARIA CREMONEZE DE LIMA OLIVEIRA). III. Proceda-se com 

urgência o aditamento da carta precatória expedida, para fins de citação 

de todos os requeridos. IV. Cumpra-se. Às providências. Cássio Luís 

Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1002405-44.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECI JOSE POZZATTO (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSVALDO PEREIRA BRAGA OAB - MT0006013A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FIAGRIL (EMBARGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1002405-44.2018.8.11.0045. 

EMBARGANTE: VALDECI JOSE POZZATTO EMBARGADO: FIAGRIL Vistos 

etc. I. Sendo tempestiva a interposição, recebo os presentes embargos à 

execução. II. Nos termos do art. 920, I, do Código de Processo Civil, 

ouça-se a parte embargada, por intermédio de seu procurador, no prazo 

de 15 (quinze) dias. III. Tendo em vista que o processo já se encontra 

associado ao principal, eventual pedido de suspensão, ou de outra 

natureza, tal como preliminar, serão analisados após a apresentação da 

impugnação aos embargos. IV. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002396-82.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KELEN OLIVEIRA CUNHA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1002396-82.2018.8.11.0045. 

REQUERENTE: BANCO DO BRASIL S.A REQUERIDO: KELEN OLIVEIRA 

CUNHA Vistos etc. I. Recebo a inicial bem como os documentos que a 

instrui. II. DEFIRO liminarmente a busca e apreensão, visto a demonstração 

documental da mora, pois a parte Requerida foi notificada 

extrajudicialmente a respeito dos débitos vencidos e não pagos (artigo 2º 

do Decreto-lei nº 911/69). III. DETERMINO a realização de restrição judicial 

do veículo objeto da inicial via sistema RENAJUD, nos termos do artigo 3º, 

9º, do Decreto-Lei 911/69, a qual deverá ser retirada após a efetivação da 

apreensão. IV. Expeça-se mandado de busca, apreensão e depósito, na 

forma requerida. V. Feita a apreensão e o depósito, CITE-SE a parte 

Requerida para, EM QUINZE (15) DIAS, contestar ou, PAGAR EM CINCO 

(5) DIAS a integralidade da dívida exigida, requerendo a purgação da 

mora. (artigo 3º, do Decreto-lei n.º 911/69). VI. Cinco dias após executada 

a liminar sem que tenha havido a purgação da mora (certifique-se), 

consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no 

patrimônio do credor fiduciário (Requerente). VII. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 113593 Nr: 5857-84.2015.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S. A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRIO BAGINI, ROSA MARIA TRÊS BAGINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT/19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:MT/14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Abel Sguarezi - 

OAB:8.347/MT, ALVARO DA CUNHA NETO - OAB:12069/MT, EDENIR 

RIGHI - OAB:8484

 PROCESSO DE AUTOS N. CÓD. 113593

TIPO: EXECUÇÃO

Vistos etc.

 I – Rejeito os Embargos de Declaração, vez que a omissão que a 

Embargante sustenta não foi sequer ventilada na exceção de 

pré-executividade. Recomendamos a leitura (atenta) do primeiro parágrafo 

do despacho de fls. 61, destacando que a presunção (ou não) de proveito 

comum do casal quanto às dívidas de gestão do matrimônio do casal não 

comportam discussão em sede de exceção de pré-executividade.

 II – Diligencie a Secretaria Judicial para providenciar a citação do 

executado Mário Bagini, PRIORITARIAMENTE.

 III – Cumpra-se.

 Lucas do Rio Verde-MT, 26 de junho de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 95860 Nr: 2609-47.2014.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SDSDS, ERPDSD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Regisson José de Castro - 

OAB:6214-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO 95860

Vistos etc.

I. Segundo se infere dos autos, o feito se encontra há mais de 30 (trinta) 

dias aguardando providências por parte da autora, a qual, intimada por 

meio de seu(s) procurador(es), permanece silente.

II. Em observância ao disposto no art. 485, III, § 1º, do CPC, intime-se 

pessoalmente a parte autora no endereço indicado à fl. 66, para dar 

prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção.

III. Decorrido o prazo acima assinalado, retornem os autos conclusos, 

certificando-se caso não tenha havido manifestação.

IV. Intime-se. Cumpra-se.

 Lucas do Rio Verde-MT, 19 de março de 2018.

 CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 83100 Nr: 2568-51.2012.811.0045

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALDEMAR SULZBACHER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WASHINGTON FARIA DE 

SIQUEIRA - OAB:18071/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 83100

Vistos etc.

I. Cuida-se de pedido de desistência da ação. Como não houve o 

oferecimento de contestação, desnecessário o consentimento da parte 

requerida para a desistência. A desistência da ação não importa renúncia 

ao direito e não impede o ajuizamento de nova ação (RT 490/59).

II. ASSIM, nos termos e para os fins do artigo 200, parágrafo único, do 

Código de Processo Civil, homologo a desistência da ação, e, por 

corolário, EXTINGO O PRESENTE FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

com fulcro no art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

III. Pela sucumbência e já que devida, nos moldes do artigo 90 do Código 

de Processo Civil, condeno a parte que desistiu ao pagamento das custas 

e despesas processuais.

 IV. Incabíveis os honorários advocatícios, já que a desistência ocorreu 

antes da citação, vale dizer, antes mesmo de ingressar nos autos 

advogado do réu (STJ-1ª Turma, REsp 17.613-0-SP; RT 666/110, RJTJESP 

93/199, 113/137, JTA 45/177).

V. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, após as baixas e 
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anotações de estilo.

VI. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Lucas do Rio Verde-MT, 29 de junho de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 153846 Nr: 2185-63.2018.811.0045

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONINHO TOZI, DORILDA MARIA TOZI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRO BAGGIO MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ GETULIO DANIEL - 

OAB:19052/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.I. (...) intime-se a parte autora para emendar a petição inicial, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento, a fim de indicar: a) 

as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos 

alegados (nenhum documento foi juntado, nem mesmo a procuração). Para 

fins pedagógicos, deve o advogado se atentar para a hipótese de que os 

embargos poderão ser objeto de recurso de apelação e, sem qualquer 

documento, poderá haver dificuldade em sustentar as teses descritas na 

petição inicial;b) quanto à procuração, a mesma não foi juntada e houve 

requerimento para a juntada em 15 dias, na forma do art. 104, § 1º do CPC. 

Conforme o artigo mencionado, somente nas hipóteses do “caput” é que o 

advogado pode solicitar prorrogação de prazo. Isto é, apenas em 

condições excepcionais é que se admite postular em juízo sem 

procuração. E neste caso, temos que há decorreu o prazo de 90 dias sem 

a juntada da procuração (e a petição inicial não mencionou nenhum 

hipótese de preclusão, decadência ou prescrição). Assim, sob pena de 

extinção e da obrigação do advogado responder pessoalmente pelas 

despesas e perdas e danos (art. 104, § 2º do CPC), fixo o prazo de 24 

horas para a juntada da procuração; Veja-se que tal expediente 

(retardamento da juntada da procuração) tem sido utilizado em diversos 

feitos onde a intenção é procrastinar o desenvolvimento regular do 

processo (o advogado pede para ser intimado para um prazo que, na 

verdade, já tem início com a prática do ato), situação já percebida pelos 

magistrados. De qualquer forma, não se sabe se é esse o caso ou de 

simples inabilidade, entretanto, já decorreu longo período (mais do que o 

suficiente para a coleta das assinaturas) e até o momento o causídico não 

cumpriu sua obrigação;c) Por fim, intime-se ainda a parte autora para que 

no prazo de 15 (quinze) dias, comprove com documentos hábeis a 

miserabilidade aduzida na inicial a fim da assistência judiciária gratuita, sob 

pena de indeferimento.II. Após, venham conclusos.III. Cumpra-se.Lucas do 

Rio Verde-MT, 29 de junho de 2018.CÁSSIO LUÍS FURIMJUIZ DE DIREITO

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 97952 Nr: 4321-72.2014.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEANDRO MUSSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CECÍLIA NOBRE TORRES - 

OAB:17453/O, PLINIO FRANCISCO BERGAMASCHI JUNIOR - 

OAB:8384-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Pezzini - 

OAB:13.844-A/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ELOANE VALENTIM 

ENVANGELISTA, para devolução dos autos nº 4321-72.2014.811.0045, 

Protocolo 97952, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002461-77.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE PEREIRA JACINTO FOGLIATTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIRENE CANDIDO LONDERO OAB - RS51292 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A. 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1002461-77.2018.8.11.0045. 

REQUERENTE: CRISTIANE PEREIRA JACINTO FOGLIATTO REQUERIDO: 

ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A., BANCO 

SANTANDER (BRASIL) S/A Vistos etc. I. Intime-se a parte Autora para 

esclarecer o motivo pelo qual nomeou duas vezes o Banco Santander no 

polo passivo da ação e no registro do feito, indicou a Zurich Santander 

Brasil Seguros e Previdência (e não há qualquer pedido quanto ao 

contrato de seguro, apesar da menção expressa de que o pedido principal 

foi formulado junto com o pedido de tutela cautelar). Assim, intime-se a 

parte autora para que, no prazo de 15 dias, emende a petição inicial, sob 

pena de extinção parcial do feito. Deste já, indefiro o pedido de tutela para 

exclusão do nome da Autora do SERASA, vez que não há o mínimo de 

esclarecimentos a respeito da forma de pagamento pelo uso da máquina 

de cartão (ou prazo de isenção), ou como era feito nos meses em que a 

cobrança era pretensamente lícita. Ademais, cuida-se de contratação 

formal entre pessoas jurídicas de tal forma que somente com a juntada do 

contrato é que será possível verificar se o pedido é ou não plausível. E 

ainda, convém mencionar que os orçamentos juntados pela Autora (de 

serviços que lhe foram negados) indicam que a mesma poderia pagar, a 

qualquer momento, a cobrança existente no SERASA, cujo valor é de R$ 

149,00. Nem mesmo em posse do boleto atualizado quis a parte autora 

realizar o pagamento (apesar de mencionar que insistiu para receber o 

boleto de cobrança), prolongando sua inscrição em órgão de proteção ao 

crédito, cuja cobrança, será objeto de análise judicial posterior (e se fosse 

o caso, devolução do valor e demais consectários legais). II. Após, 

retorne-me conclusos. III. Intime-se. Cumpra-se. Cássio Luís Furim Juiz de 

Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002324-66.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ROTAM DO BRASIL AGROQUIMICA E PRODUTOS AGRICOLAS LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA JULIANI AGUIRRA CALIL OAB - SP211853 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ILDO JOSE TAPARELLO (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAÇÃO ACERCA DA CERTIDÃO NEGATIVA 

JUNTADA AOS AUTOS.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001570-90.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BOULHOSA & CIA LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDINEIA MIQUELIN BERTAN OAB - MT0007249A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO ROBERTO DE DAVID (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1001570-90.2017.8.11.0045. AUTOR: 

BOULHOSA & CIA LTDA RÉU: PAULO ROBERTO DE DAVID Vistos. 1. 

Defiro a citação do requerido por mandado. Expeça-se o necessário, 

atentando-se para o endereço indicado no id. 12891237. 2. Redesigno 

audiência de conciliação/mediação para o dia 31/07/2018 às 13:30 horas. 

3. Intimem-se. Cumpra-se na forma delineada na decisão inicial (id. 

7381081). LUCAS DO RIO VERDE, 26 de junho de 2018. GLEIDSON DE 

OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000726-77.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102874/7/2018 Página 308 de 859



J. H. B. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE OLIVEIRA OAB - MG0123970A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

W. D. S. G. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1000726-77.2016.8.11.0045; Valor 

causa: R$ 7.392,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[Alimentos]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: JAQUELINE 

HABOSK BORKOVSKI Parte Ré: RÉU: WAGNER DOS SANTOS GOUVEIA 

Vistos. 1. Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

07/08/2018, às 14:30horas, devendo as partes serem intimadas para 

comparecerem à audiência, acompanhados de seus(uas) advogados(as) 

e testemunhas (três, no máximo), independente de prévio depósito de rol, 

e apresentar nessa oportunidade as demais provas que tiverem, caso não 

haja acordo. 2. O não comparecimento da parte autora implicará no 

arquivamento do pedido, com a revogação dos alimentos arbitrados, e o 

não comparecimento do(a) requerido(a), ou sua não contestação até a 

data da audiência, em revelia e confissão quanto à matéria de fato. 3. 

Expeçam-se ofícios requisitórios de informações acerca do ganho mensal 

das partes, se requeridos ou, ainda que não requeridos, se indicado na 

inicial algum empregador fixo. 4. Ciência ao Ministério Público. 5. 

Intimem-se. Cumpra-se. LUCAS DO RIO VERDE, 12 de julho de 2018. 

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000887-87.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RIBAMAR MARTINS BRAGA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO DA PIEVE OAB - MT0011284S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - PRVLIDENCIA SOCIA 

(RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE SENTENÇA Processo: 1000887-87.2016.8.11.0045. AUTOR: 

JOSE RIBAMAR MARTINS BRAGA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL - INSS - PRVLIDENCIA SOCIA Vistos etc. 1. JOSE 

RIBAMAR MARTINS BRAGA, qualificado(a)(s) nos autos, propôs a 

presente ação previdenciária em face do INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL – INSS, visando a concessão de auxílio-doença 

como antecipação de tutela, com posterior conversão em aposentadoria 

por invalidez. Alega, em síntese, preencher os requisitos legais para a 

obtenção dos benefícios. Juntou documentos. O pedido liminar restou 

deferido no id. 1526748. Citado, o requerido apresentou contestação (id. 

1688402), onde refutou os argumentos expostos na inicial e pugnou pela 

improcedência do pedido. Juntou documentos. O laudo da perícia médica 

realizada com o autor foi juntado no id. 10494995. O autor pugnou pela 

procedência dos pedidos formulados na inicial (id. 10540608), ao passo 

que o requerido quedou-se inerte (id. 12824369). 2. É o breve relatório. 

FUNDAMENTO. DECIDO. O deslinde da presente ação previdenciária não 

depende da produção de prova oral em audiência de instrução, sendo a 

prova pericial carreada ao feito suficiente para o enfrentamento do mérito, 

conforme segue. Os requisitos indispensáveis para a concessão do 

benefício previdenciário de auxílio-doença/aposentadoria por invalidez 

são: a) a qualidade de segurado; b) a carência de 12 (doze) contribuições 

mensais, salvo nas hipóteses previstas no art. 26, II da Lei 8.213/1991; c) 

incapacidade para o trabalho ou atividade habitual por mais de 15 (quinze) 

dias ou, na hipótese da aposentadoria por invalidez, incapacidade 

(permanente e total) para atividade laboral e insusceptível de reabilitação 

para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência. Importante 

ressaltar que, nos termos do art. 42, § 2º e 59 caput da Lei n. 8.213/91, 

não é devido benefício previdenciário ao segurado cuja doença que motiva 

o pedido seja preexistente à sua filiação ao Regime Geral da Previdência 

Social ou à recuperação de sua qualidade de segurado, exceto se a 

incapacidade decorrer do agravamento ou de progressão da doença ou 

lesão. No caso vertente, a condição de segurado(a) do RGPS ostentada 

pelo(a) requerente restou suficientemente demonstrada por meio dos 

extratos do CNIS (id. 1688404), inclusive dando conta da concessão do 

benefício de auxílio-doença a parte autora durante determinado tempo (p. 

5). Forte no artigo 26, II c/c 151 da Lei 8.213/91, desnecessário aquilatar 

acerca dos períodos de carência, já que o autor é portador de 

hanseníase, entre outras enfermidades. Dessa forma, estando 

demonstrada a condição de segurado(a) e afastada a necessidade de 

carência, resta apenas avaliar a alegada incapacidade laboral e, em sendo 

o caso, se a sua existência é posterior à filiação do(a) autor(a) junto à 

Previdência Social, ou, em sendo anterior, se sobreveio em decorrência de 

agravamento da doença/lesão já existente. Prefacialmente, ressalto que 

inexiste nulidade a ser declarada sobre a perícia realizada, já que o laudo 

foi conclusivo e respondeu aos quesitos apresentados de forma 

satisfatória, não havendo razão para que a perícia seja refeita ou 

complementada. Oportuno destacar que o perito nomeado por este Juízo 

não está vinculado ao conteúdo de eventuais perícias realizadas 

anteriormente por outros profissionais da área da saúde, podendo atuar 

livremente no exercício do munus recebido e extrair as suas próprias 

conclusões sobre o estado de saúde da parte autora. Feitas essas 

considerações, e após o percuciente exame do conjunto fático-probatório 

coligido aos autos, reputo inquestionável o direito do(a) requerente ao 

benefício de auxílio-doença, pois ficou claramente demonstrada a sua 

incapacidade total e temporária, por tempo indeterminado, para o exercício 

de atividade laborativa, não obstante, restou consignado também (item 20, 

id. 10494995, p. 6) que o quadro é reversível. Registre-se, ademais, que a 

ausência de impugnação quanto ao conteúdo da perícia torna a referida 

prova como meio hábil e idôneo a formar a convicção do julgador. Dessa 

forma, considerando que o(a) autor(a) comprovou os requisitos 

necessários para o auxílio-doença, a manutenção/implantação do 

benefício é medida que se impõe, fixando-se como termo inicial a data da 

cessação do benefício (31/03/2016 – id. 1431458, p. 1), devendo serem 

descontados eventuais valores que já tenham sido pagos em razão de 

posterior deferimento do benefício. Neste sentido é o entendimento já 

consolidado pelo Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região: 

“APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. 

INCAPACIDADE TOTAL PARA O TRABALHO. QUALIDADE DE SEGURADA. 

TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. REQUISITOS LEGAIS. CONCESSÃO 

DEVIDA. (...) 2. Nos termos do art. 43, caput, da Lei 8.213/91, a 

concessão do benefício de aposentadoria por invalidez deve ser a partir 

do dia seguinte da cessação do auxílio-doença, conforme requerido na 

inicial. (...).” (TRF 1ª R. - AC 0048844-44.2012.4.01.9199/MT, Rel. 

DESEMBARGADOR FEDERAL KASSIO NUNES MARQUES, PRIMEIRA 

TURMA, e-DJF1 p.950 de 21/06/2013) “PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL 

CIVIL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. REQUISITOS: QUALIDADE DE 

SEGURADO. CARÊNCIA. INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE PARA O 

TRABALHO. ATENDIDOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS. (...) 3. Pelo 

laudo pericial constata-se a incapacidade total e permanente da segurada, 

razão pela qual faz jus à aposentadoria por invalidez. 4. Na espécie, o 

laudo médico conclui que o início da incapacidade se deu em 2001. 

Considerando que a segurada recebeu auxílio-doença, o qual foi cessado 

em 30/09/2005, quando já se encontrava incapacitada para o labor, 

mostra-se devida a aposentadoria a partir da referida data. (...)” (TRF 1ª 

Região - REO 0005444-52.2006.4.01.3811/MG, Rel. DESEMBARGADOR 

FEDERAL FRANCISCO DE ASSIS BETTI, Rel.Conv. JUIZ FEDERAL 

CLEBERSON JOSÉ ROCHA (CONV.), SEGUNDA TURMA, e-DJF1 p.206 de 

29/05/2013) 3. DISPOSITIVO 3.1. ANTE O EXPOSTO, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido contido na inicial, para o fim de, 

nos termos do artigo 59 da Lei 8.213/91, condenar o requerido no 

pagamento ao(a) autor(a) do benefício previdenciário de auxílio doença, 

no valor de 91% (noventa e um por cento) do salário de benefício, 

inclusive abono anual, devido a partir da data da cessação do benefício 

(31/03/2016), descontando-se eventuais valores que já tenham sido 

pagos em razão de posterior deferimento do benefício. 3.2. A correção 

monetária deve ser feita com base nos índices do Manual de Cálculos da 

Justiça Federal, aplicando-se o IPCA-E após a entrada em vigor da lei nº 

11.960/2009. Os juros de mora são devidos à razão de 1% ao mês, a 

partir da citação, reduzindo-se a taxa para 0,5% ao mês, a partir da 

edição da Lei nº. 11.960/09. 3.3. Pela sucumbência e já que devida, 

condeno o requerido ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo, 

nos termos do artigo 85, § 3º, I, do Código de Processo Civil, em dez por 

cento (10%) sobre o valor das prestações vencidas até a data da 

sentença, conforme entendimento da Súmula 111 do egrégio Superior 

Tribunal de Justiça. 3.4. Isento o requerido do pagamento das custas e 

despesas processuais, tendo em vista gozar o mesmo de isenção não 

apenas nas ações ajuizadas na Justiça Federal (Lei nº 9.289/96), mas 

também nas causas ajuizadas perante a Justiça Estadual, no exercício da 
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jurisdição federal (§ 3º do art. 109 da CF), conforme estabelecido pelo 

Estado de Mato Grosso por meio da Lei Estadual nº 7.603/2001, em seu 

art. 3º, I, salvo, é claro, quanto a eventuais valores despendidos pela 

parte vencedora da demanda. 3.5. Incabível o reexame necessário, por se 

tratar de condenação de valor certo não excedente a 1.000 (um mil) 

salários mínimos, nos termos do parágrafo 3º, do artigo 496 do NCPC. 3.6. 

Após o trânsito em julgado, e cumpridas todas as deliberações pendentes, 

ao arquivo. 3.7. Tópico síntese do julgado: a) nome do(a) segurado(a): 

José Ribamar Martins Braga; b) benefício concedido: auxílio-doença; c) 

renda mensal atual: 91% (noventa e um por cento) do salário de benefício; 

d) data de início do benefício – DIB: 31/03/2016 (data da cessação do 

benefício); e) renda mensal inicial – RMI: a calcular pelo INSS. 3.8. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde, 26 

de junho de 2018. Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-95 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO

Processo Número: 1000224-41.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIA JUNQUEIRA SIMOES FAVARO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARCOS LOPES DE OLIVEIRA OAB - MT0013970S 

(ADVOGADO)

LUIZ CARLOS VENTURINI OAB - MT0013839A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIANA FALCONI (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE SENTENÇA Processo: 1000224-41.2016.8.11.0045. AUTOR: 

FLAVIA JUNQUEIRA SIMOES FAVARO RÉU: MARIANA FALCONI Vistos 

etc. 1. Conheço dos embargos, porquanto tempestivo e presentes os 

demais pressupostos processuais. Não obstante, devido à natureza da 

matéria, devem ser rejeitados. De efeito, segundo a norma de regência, os 

embargos de declaração consubstanciam instrumento processual 

destinado a expungir do julgamento obscuridade ou contradições, suprir 

omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha ao julgador, 

podendo até mesmo servir para corrigir erro material, não se prestando, 

porém, para promover a reapreciação do julgado. Tal medida tem cunho 

integrativo, possuindo seus limites restritos ao exame da existência de 

omissão, contradição e obscuridade, podendo, somente em casos 

extremos, ser conferido efeito infringente ou modificativo, desde que 

resultante da análise de tais requisitos. A omissão, contradição e 

obscuridade suscetíveis de serem afastadas por meio de embargos 

declaratórios são as contidas entre os próprios termos da decisão 

embargada (que se estabelece em seu âmbito interno), ou seja, a 

contradição do julgado consigo mesmo ou entre a fundamentação e a sua 

conclusão. O simples fato de na valoração da matéria debatida ter o juízo 

tomado posição contrária aos seus interesses não permite a utilização da 

presente via como sucedâneo do recurso competente. No caso, nítido é o 

caráter modificativo que o embargante, inconformado, busca com a 

oposição destes embargos declaratórios, uma vez que pretende ver 

reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com sua tese, o que não 

pode ser aceito. A decisão não precisa abordar todos os documentos e 

temas levantados no processo. Basta, por certo, que nela seja analisada 

com precisão as teses relevantes, aptas, em tese, a infirmar a conclusão 

adotada pelo julgador, com os elementos que reputam suficientes para 

formação de seu convencimento. Nesse sentido: EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 E INCISOS DO 

CPC DE 2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. 

Depreende-se do artigo 1.022, e seus incisos, do novo Código de 

Processo Civil que os embargos de declaração são cabíveis quando 

constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição, omissão em 

ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o julgador, ou até mesmo as 

condutas descritas no artigo 489, parágrafo 1º, que configurariam a 

carência de fundamentação válida. Não se prestam os aclaratórios ao 

simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de meramente 

dar efeito modificativo ao recurso. 2. No caso dos autos não ocorre 

nenhuma das hipóteses previstas no artigo 1.022 do novo CPC, pois o 

acórdão embargado apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso 

e fundamentou sua conclusão. 3. O entendimento jurisprudencial deste 

Superior Tribunal de Justiça prevê que em observância ao princípio da 

instrumentalidade das formas os atos judiciais não devem ser anulados, 

salvo quando comprovado o prejuízo. A eventual falta de observância da 

regra prevista no art. 265, I, do CPC de 1973 (art. 313, I do NCPC) que 

determina a suspensão do processo com a morte de qualquer das partes, 

enseja apenas nulidade relativa, sendo válidos os atos praticados, desde 

que não haja prejuízo para os interessados. Na presente hipótese, não 

vislumbro a ocorrência de prejuízo às partes e muito menos o embargante 

demonstrou a existência de dano. Precedentes. 4. Embargos de 

declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no AREsp 823.796/PR, Rel. Ministro 

LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2016, DJe 

24/06/2016) Ainda: “Mesmo para fins de prequestionamento, o acolhimento 

de embargos declaratórios depende da efetiva existência dos vícios 

ensejadores de sua oposição”. (STJ – AGA 183478 – GO – 3ª T. – Rel. 

Min. Humberto Gomes de Barros – DJU 01.07.2004 – p. 00188). Não se 

pode olvidar que a regra invocada pela embargante (art. 513, IV, CPC) não 

se coaduna com o caso em testilha, uma vez que o presente feito se trata 

de revelia decorrente de citação pessoal, e não de citação editalícia como 

pretende fazer crer o impugnante. Inaplicável, portanto, o preceptivo 

invocado. 2. Ante o exposto, REJEITO os presentes embargos 

declaratórios e, como corolário natural, MANTENHO na íntegra a sentença 

lançada a ID Num. 8222269 - Pág. 1/4 dos autos. Declaro, outrossim, 

reaberto o prazo para apresentação de recurso [art. 1.026 do Código de 

Processo Civil]. 3. De outro lado, tendo em vista o óbito da autora, 

conforme fora noticiado nos meios de comunicação (Acesso em 

h t t p : / / w w w . o l h a r d i r e t o . c o m . b r / n o t i c i a s / e x i b i r . a s p ?

id=443300&noticia=esposa-de-medico-morre-em-colisao-violenta-de-s10-c

om-carreta-em-rodovia), nos termos do artigo 689 do CPC, suspendo o 

feito até regular habilitação dos interessados. 4. Cumprido o item retro, 

cite-se a parte requerida, na forma do artigo 690 do CPC (por procurador 

constituído nos autos ou, caso não tenha, pessoalmente) para, no prazo 

de 05 dias, querendo, contestar o pedido de habilitação. 5. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. LUCAS DO RIO VERDE, 4 de junho de 

2018. Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000911-47.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO RENATO GERMANO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA DOS SANTOS OLIVEIRA OAB - MT23349/O (ADVOGADO)

GILMAR LUIZ ZANATTA OAB - MT23374/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

INTIMAÇÃO SOBRE O AGENDAMENTO DE PERÍCIA MÉDICA, DESIGNADA 

PARA O DIA 08/08/2018 ÀS 8:30H NA CLINICA DO DR. GUIDO VACA 

CESPEDES, EM LUCAS DO RIO VERDE-MT.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002389-61.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE DAL MOLIN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE DAL MOLIN OAB - MT0015887A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LADIR MONDARDO BERGAMASCO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RONALDO CESARIO DA SILVA OAB - MT6781/O (ADVOGADO)

DIRCEU PERES FARIAS JUNIOR OAB - MT0017765S-A (ADVOGADO)

 

Em cumprimento ao artigo 1º- Provimento 68/2018-CNJ: Intimação para 

ciência da autorização para levantamento de valores, para querendo 

apresentar impugnação ou recurso.

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003414-12.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCANS NOGUEIRA OAB - MT0016040A (ADVOGADO)

VERA LUCIA MIQUELIN OAB - 778.112.839-72 (PROCURADOR)

VERA LUCIA MIQUELIN OAB - MT0005885A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALAOR BALSAN (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA QUE IMPULSIONE O FEITO. PRAZO 
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30 DIAS.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001925-66.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

M. M. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADELAR COMIRAN OAB - MT0005079A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

E. J. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE SENTENÇA Processo: 1001925-66.2018.8.11.0045. 

REQUERENTE: MICHELE MELCHIOR ANDRETTA REQUERIDO: ESTE JUÍZO 

Vistos etc. 1. Cuida-se de pedido de desistência da ação. 2. ASSIM, nos 

termos e para os fins do artigo 200, parágrafo único, do CPC, homologo a 

desistência da ação, e julgo, por corolário, extinto o processo sem 

resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VIII, do Código 

de Processo Civil. 3. Isento de custas, eis que as partes são beneficiárias 

da assistência judiciária gratuita, na esteira do disposto no artigo 4º da Lei 

nº 1.060/50. 4. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, após baixas e 

anotações de estilo. 5. Publique-se. Registre-se. Intime(m)-se. Cumpra-se. 

LUCAS DO RIO VERDE, 7 de junho de 2018. Gleidson de Oliveira Grisoste 

Barbosa Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001601-76.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

EVANDRO CELLA (REQUERENTE)

ADELINA ANDRADE CORTES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELNA CRISTINA VIEGAS DAS NEVES OAB - PA0020978A (ADVOGADO)

SERGIO HEMING OAB - MT0002869A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FIAGRIL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1001601-76.2018.8.11.0045; Valor 

causa: R$ 149.080,35; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/[EFEITO 

SUSPENSIVO / IMPUGNAÇÃO / EMBARGOS À EXECUÇÃO]. Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: EVANDRO CELLA, ADELINA 

ANDRADE CORTES Parte Ré: REQUERIDO: FIAGRIL Vistos. 1. Intime-se o 

embargante para, no prazo de 15 dias, comprovar sua condição de 

miserabilidade processual para obtenção da justiça gratuita, ou efetuar o 

recolhimento das custas e despesas de ingresso, sob pena de seu 

indeferimento, consoante dispõe o artigo 290 c/c 321, parágrafo único, do 

CPC. 2. Certifique-se a tempestividade. 3. Associe-se os embargos com a 

execução de Num. 1002042-28.2016.8.11.0045. 4. Após, cls. 5. 

Intimem-se. Cumpra-se. LUCAS DO RIO VERDE, 2 de maio de 2018. 

Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001722-07.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

IBTA INSTITUTO BRASILEIRO DE TERAPIAS ALTERNATIVAS EIRELI - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ODETE CORREIA BONFIM (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1001722-07.2018.8.11.0045. 

EXEQUENTE: IBTA INSTITUTO BRASILEIRO DE TERAPIAS ALTERNATIVAS 

EIRELI - ME EXECUTADO: ODETE CORREIA BONFIM Vistos. 1. 

Compulsando os autos, verifica-se que, não obstante a parte autora tenha 

declarado “não ter condições de arcar com as custas processuais", não 

trouxe aos autos provas suficientes quanto à referida assertiva. 2. Sendo 

assim, diante da absoluta anemia de provas quanto à alegada 

hipossuficiência, determino seja a parte autora intimada, através de seu 

procurador, para que, no prazo de 15(quinze) dias, apresente elementos 

suficientes para a comprovação da sua condição de necessitada, 

inclusive, e se ocaso, comprovante de renda, sob pena de indeferimento 

do pedido de Justiça Gratuita, além de indicar o(s) endereço(s) 

eletrônico(s) e profissão da(s) parte(s), conforme disposto no art. 319, II, 

CPC. 3. Após, concluso para deliberação. 4. Intime-se. Cumpra-se. LUCAS 

DO RIO VERDE, 15 de maio de 2018. Gleidson de Oliveira Grisoste 

Barbosa Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001949-94.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS PEREIRA BARBOSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO FERREIRA GARCIA OAB - MT0007313A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE Processo: 1001949-94.2018.8.11.0045. AUTOR: CARLOS 

PEREIRA BARBOSA RÉU: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE Vistos. 

Cuida-se de Ação Anulatória de ato e processo administrativo C/C 

Indenização por danos morais com tutela de urgência proposta em face do 

Município de Lucas do Rio Verde. Como é sabido, com a elevação desta 

Comarca para a Terceira Entrância (Resolução nº 08/2014/TP), houve a 

instalação de mais duas Varas – Quinta e Sexta – dentre estas à Quinta 

Vara foi atribuída a Jurisdição dos Juizados Especiais Cível e Criminal e do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, que passou, desde então, a existir 

nesta Comarca. Consta no art. 2º da Lei nº 12.153/09 que ao Juizado 

Especial da Fazenda Pública compete “processar, conciliar e julgar causas 

cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos 

Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos”, nas quais 

deve-se entender como incluídas mesmo aquelas sujeitas a procedimentos 

especiais, conforme, aliás, entendimento esposado nos tribunais pátrios, 

do seguinte teor: APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. 

RECLAMATÓRIA TRABALHISTA. VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 

SALÁRIOS MÍNIMOS. INCOMPETÊNCIA DA VARA COMUM. COMPETÊNCIA 

ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. MATÉRIA DE 

ORDEM PÚBLICA. RESOLUÇÕES NºS 837/2010, 887/2011, 901/2012 E 

925/2012 TODAS DO COMAG. LEI FEDERAL Nº 12.153/2009. A 

competência para o exame do feito é do Juizado Especial da Fazenda 

Pública, tendo em vista que ajuizado após a instalação do JEFP na 

comarca de origem. Competência absoluta do JEFP que deve ser 

observada, nos termos do art. 2º, da Lei nº 12.153/2009, porquanto 

atribuído à causa valor inferior a 60 salários mínimos, não se 

enquadrando, o caso em tela, em nenhuma das excludentes do § 1º, da 

referida norma legal. Sentença desconstituída monocraticamente, restando 

prejudicado o exame do apelo. (Apelação Cível Nº 70068581255, Quarta 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alexandre Mussoi 

Moreira, Julgado em 04/04/2016). “CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO 

FEDERAL DE JUIZADO ESPECIAL E JUÍZO FEDERAL DE JUIZADO COMUM. 

COMPETÊNCIA DO STJ PARA APRECIAR O CONFLITO. JUIZADO ESPECIAL 

FEDERAL. COMPETÊNCIA. CRITÉRIOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL EM FACE DO 

VALOR DA CAUSA. 1. (...). 2. A Lei 10.259/01, que instituiu os Juizados 

Cíveis e Criminais no âmbito da Justiça Federal, estabeleceu que a 

competência desses Juizados tem natureza absoluta e que, em matéria 

cível, obedece como regra geral a do valor da causa: são da sua 

competência as causas com valor de até sessenta salários mínimos (art. 

3º). 3. A essa regra foram estabelecidas exceções ditadas (a) pela 

natureza da demanda ou do pedido (critério material), (b) pelo tipo de 

procedimento (critério processual) e (c) pelos figurantes da relação 

processual (critério subjetivo). Entre as exceções fundadas no critério 

material está a das causas que dizem respeito a "anulação ou 

cancelamento de ato administrativo federal, salvo o de natureza 

previdenciária e o de lançamento fiscal". 4. No caso, a demanda tem valor 

da causa inferior a sessenta salários mínimos e visa a obter indenização 

por danos morais. A ilegitimidade dos atos administrativos constitui apenas 

fundamento do pedido, não seu objeto. 5. Conflito conhecido, 

declarando-se a competência do Juízo Federal da 7ª Vara do Juizado 

Especial Cível da Subseção Judiciária de São Luís - MA, o suscitante.” (CC 

75.314/MA, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, 

julgado em 08/08/2007, DJ 27/08/2007, p. 177) Impõe-se observar, nos 

termos do § 4º, do art. 2º, da Lei Federal nº 12.153/2009 que é absoluta a 

competência do Juizado Especial e da Turma Recursal da Fazenda 

Pública, no Foro em que já estiver instalado o Juizado Especial da Fazenda 
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Pública, porém esta somente diz com as demandas ajuizadas após a sua 

instalação, em atenção ao disposto no art. 24, do mesmo diploma legal. A 

Resolução nº 04/2014/TP reforça a competência dos referidos Juizados 

no âmbito do Poder Judiciário deste Estado. Assim, considerando o valor 

da presente causa e que a demanda foi proposta em desfavor da 

Fazenda Pública, qual seja, inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, 

tem-se que a competência para o seu processamento é do Juizado 

Especial da Fazenda Pública. Tratando-se de competência absoluta, como 

acima já mencionado, passível de ser declarada de ofício pelo Juiz. 

Portanto, diante do exposto, DECLARO a incompetência deste Juízo para 

apreciar a presente demanda, determinando a remessa destes autos à 

Quinta Vara desta Comarca. Preclusa esta decisão, remetam-se os autos 

à Vara competente. Intimem-se. Cumpra-se. LUCAS DO RIO VERDE, 22 de 

maio de 2018. Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002118-81.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO LUIS PEGORINI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GONCALO DE SOUZA SILVA OAB - MT0019148A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TARCISIO ALEXANDRE DE OLIVEIRA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1002118-81.2018.8.11.0045. AUTOR: 

PEDRO LUIS PEGORINI RÉU: TARCISIO ALEXANDRE DE OLIVEIRA Vistos. 

1. Compulsando o feito, verifica-se que a parte autora indica ter sido 

cobrada, para quitação da dívida, na importância de R$ 114.679,00 (Cento 

e Quatorze Mil e Seiscentos e Setenta e Nove Reais), e pugna pela 

declaração parcial de Inexistência na importância de R$ 106.679,00 (Cento 

e Seis Mil e Seiscentos e Setenta e Nove Reais). Esse valor também 

deverá estar incluído no valor da causa. Assim, o valor da causa deve 

corresponder à soma dos valores que pretende ser declarado inexistente 

mais os pretendidos a título de Danos Morais, Materiais e Agiotagem, que 

nos termos do artigo 292, II, V e VI do CPC. 2. Em razão disso, intime-se a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, sob 

pena de seu indeferimento, retificando o valor dado à causa, uma vez que 

o valor inicialmente atribuído não corresponde ao conteúdo econômico 

imediato posto em juízo. 3. Nota-se também que, não obstante a parte 

autora tenha declarado “não ter condições de arcar com as custas 

processuais", não trouxe aos autos provas suficientes quanto à referida 

assertiva. 4. Sendo assim, diante da absoluta anemia de provas quanto à 

alegada hipossuficiência, determino seja a parte autora intimada, através 

de seu procurador, para que, no prazo de 15 (Quinze) dias, apresente 

elementos suficientes para a comprovação da sua condição de 

necessitada, inclusive, e se ocaso, comprovante de renda, sob pena de 

indeferimento do pedido de Justiça Gratuita. 5. Intimem-se. Cumpra-se. 

LUCAS DO RIO VERDE, 7 de junho de 2018. Gleidson de Oliveira Grisoste 

Barbosa Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002186-31.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO DOS REIS TORRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIELLY TAMARA CIUPAK OAB - MT21829/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IRACEMA FUZARI (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1002186-31.2018.8.11.0045. 

REQUERENTE: LEANDRO DOS REIS TORRES REQUERIDO: IRACEMA 

FUZARI Vistos. 1. Compulsando os autos, verifica-se que, não obstante a 

parte autora tenha declarado “não ter condições de arcar com as custas 

processuais", não trouxe aos autos provas suficientes quanto à referida 

assertiva. 2. Também deverá o autor emendar a inicial para o fim de 

corrigir o valor da causa, tendo em vista que pretende como pedido 

principal a declaração de validade de contrato cujo valor total alcança R$ 

40.000,00. 3. Sendo assim, diante da absoluta anemia de provas quanto à 

alegada hipossuficiência, determino seja a parte autora intimada, através 

de seu procurador, para que, no prazo de 15(quinze) dias, apresente 

elementos suficientes para a comprovação da sua condição de 

necessitada, inclusive, e se ocaso, comprovante de renda, sob pena de 

indeferimento do pedido de Justiça Gratuita, além de corrigir o valor da 

causa e indicar o(s) endereço(s) eletrônico(s), conforme disposto no art. 

319, II, CPC. 4. Após, concluso para deliberação. 5. Intime-se. Cumpra-se. 

LUCAS DO RIO VERDE, 15 de junho de 2018. Gleidson de Oliveira Grisoste 

Barbosa Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001824-29.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PAN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR OAB - PR50945 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARILSON PAES DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1001824-29.2018.8.11.0045. 

REQUERENTE: BANCO PAN S.A. REQUERIDO: ARILSON PAES DE 

OLIVEIRA Vistos. 1. Tendo em vista que a parte autora arrecadou as 

custas judiciárias e taxas judiciais, intime-se na pessoa de seu 

procurador, no prazo de 15 dias, para juntar o comprovante de pagamento 

aos autos. 2. Cumprido o item retro, e apenas se cumprido, cumpra-se a 

decisão: Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, com pedido de liminar, 

fundamentada no Dec.-Lei nº 911/69, tendo por objeto o bem descrito na 

inicial. Para a concessão da liminar, se faz necessária a comprovação da 

mora ou do inadimplemento do (a) (s) devedor (a) (s). Vejo que a parte 

requerente cumpriu este requisito, já que os documentos atrelados à inicial 

demonstram a relação contratual, bem como a inadimplência do (a) (s) 

devedor (a) (s). Por outro lado, há receio de que a parte autora sofra 

danos pelo uso inadequado do bem e pelo desaparecimento do mesmo, 

objetivando impedir a aplicação de seu pretenso direito. 3. ISTO POSTO, 

com base nos artigos 3º e seguintes do Dec. Lei 911/69 e alterações da 

Lei 10.931/04, defiro, liminarmente, a medida pleiteada. Expeça-se 

mandado de busca e apreensão, depositando-se o bem com o(a) autor(a), 

na pessoa de seu representante legal. 4. Executada a liminar, cite(m)-se 

o(a)(s) requerido(a)(s) para, no prazo de 5 (cinco) dias, contados do 

cumprimento da liminar, pagar a integralidade da dívida, conforme valor 

apresentado pelo(a) credor(a) fiduciário(a) na inicial, oportunidade em que 

o bem lhe será restituído livre de ônus (art. 3º, § 2º do Dec. Lei 911/69, 

com nova redação da Lei 10.931/04, art. 56). 5. Poderá ainda o devedor 

fiduciante apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, contados, de 

igual forma, a partir do cumprimento da liminar, ainda que tenha se utilizado 

da faculdade disposta no § 2º do art. 3º do Dec. Lei 911/69. 6. Intime(m)

-se. Cumpra-se. LUCAS DO RIO VERDE, 22 de maio de 2018. Gleidson de 

Oliveira Grisoste Barbosa Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1002205-37.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANILTON FERMINO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANICE MARIA LONGHI GIOTTO OAB - MT0008699A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LETICIA IANKA VIEIRA ALENCAR (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELENIR MARIA GANZER COELHO FERNANDES OAB - MT0019107A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE SENTENÇA Processo: 1002205-37.2018.8.11.0045. 

REQUERENTE: ANILTON FERMINO DE SOUZA REQUERIDO: LETICIA IANKA 

VIEIRA ALENCAR 1. Vistos etc. Trata-se de ação de divórcio consensual 

requerido por Anilton Fermino de Souza e Leticia Ianka Alencar Fermino de 

Souza, mencionando que estão separados de fato já há algum tempo e 

disciplinando as demais condições que regerão o divórcio. Juntaram 

documentos. 2. É o relatório. FUNDAMENTO. DECIDO. A separação de fato 

restou satisfatoriamente comprovada nos autos, estando patente a 

inviabilidade e impossibilidade de reconciliação. Não há mais que se exigir 

lapso temporal para o divórcio, já que o § 6º do artigo 226 da CF, com a 

alteração promovida pela EC 66/2010, dispõe simplesmente que “O 

casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio”. Outrossim, descabida, 

no caso, a intervenção ministerial, consoante disposições contidas nos 

artigos 178 e 698, ambos do CPC. Assim, a dissolução da sociedade 

conjugal é medida que se impõe. No mais, o acordo avençado entre as 
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partes se mostra hígido, eis que satisfatoriamente resguardados os 

interesses dos envolvidos. 3. DISPOSITIVO. 3.1. ANTE O EXPOSTO, julgo 

totalmente procedente o pedido contido na inicial, para o fim de, nos 

termos do artigo art. 226, § 6º da Constituição Federal e artigo 487, inciso 

III, “b” do Código de Processo Civil, decretar o divórcio de Anilton Fermino 

de Souza e Leticia Ianka Alencar Fermino de Souza, e ao mesmo tempo 

homologar o acordo pactuado no que tange às condições que o regerão. 

A mulher voltará a usar o nome de solteira, ou seja, Leticia Ianka Vieira 

Alencar. 3.2. Após o trânsito em julgado, expeça-se o necessário para o 

cumprimento desta, inclusive mandado de averbação ao registro civil 

competente, encaminhando-se para o cumprimento sob os auspícios da 

Justiça Gratuita, devendo ser expedidas duas vias da Certidão de 

Casamento já constando a averbação, para entrega aos requerentes, 

mantendo-se cópia nos autos. 3.3. Sem sucumbência, ante a gratuidade 

da Justiça que ora resta deferida. 3.4. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. LUCAS DO RIO VERDE, 15 de junho de 2018. 

Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002046-94.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NILSON SILVA PIVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1002046-94.2018.8.11.0045. 

EXEQUENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A EXECUTADO: NILSON 

SILVA PIVA Vistos. 1. Intime-se as partes, para no prazo de 5 dias, 

aportar instrumento da transação devidamente assinado pelos advogados 

com poderes para transigir, para devida homologação. LUCAS DO RIO 

VERDE, 5 de junho de 2018. Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa Juiz(a) 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001531-93.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA EDIANE SANTOS MONTEIRO SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA SOUZA BAHDUR ROMUALDO OAB - PR0048359A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Agendado para dia 08/08/2018 o processo nº1001531-93, com o Dr. 

Guido Vaca Cespedes

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003266-64.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ALZIRA DA CONCEICAO WALDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE SENTENÇA Processo: 1003266-64.2017.8.11.0045. 

REQUERENTE: ALZIRA DA CONCEICAO WALDO REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos etc. 1. ALZIRA DA CONCEIÇÃO 

WALDO, qualificado(a)(s) nos autos, propôs a presente ação 

previdenciária em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 

– INSS, visando a concessão de auxílio-doença com antecipação de 

tutela, com posterior conversão em aposentadoria por invalidez. Alega, em 

síntese, preencher os requisitos legais para a obtenção dos benefícios. 

Juntou documentos. O pedido liminar restou deferido no id. 9634449. 

Citado, o requerido apresentou contestação (id. 9942737), onde refutou 

os argumentos expostos na inicial e pugnou pela improcedência do pedido. 

Juntou documentos. Réplica aportou no id. 10022009. O laudo da perícia 

médica realizada com a parte autora foi juntado no id. 11576330. A parte 

autora pugnou pela procedência dos pedidos formulados na inicial (id. 

11578487), ao passo que o requerido quedou-se inerte (id. 10393928). 2. 

É o breve relatório. FUNDAMENTO. DECIDO. O deslinde da presente ação 

previdenciária não depende da produção de prova oral em audiência de 

instrução, sendo a prova pericial carreada ao feito suficiente para o 

enfrentamento do mérito, conforme segue. Os requisitos indispensáveis 

p a r a  a  c o n c e s s ã o  d o  b e n e f í c i o  p r e v i d e n c i á r i o  d e 

auxílio-doença/aposentadoria por invalidez são: a) a qualidade de 

segurado; b) a carência de 12 (doze) contribuições mensais, salvo nas 

hipóteses previstas no art. 26, II da Lei 8.213/1991; c) incapacidade para o 

trabalho ou atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias ou, na hipótese 

da aposentadoria por invalidez, incapacidade (permanente e total) para 

atividade laboral e insusceptível de reabilitação para o exercício de 

atividade que lhe garanta a subsistência. Importante ressaltar que, nos 

termos do art. 42, § 2º e 59 caput da Lei n. 8.213/91, não é devido 

benefício previdenciário ao segurado cuja doença que motiva o pedido 

seja preexistente à sua filiação ao Regime Geral da Previdência Social ou 

à recuperação de sua qualidade de segurado, exceto se a incapacidade 

decorrer do agravamento ou de progressão da doença ou lesão. No caso 

vertente, a condição de segurado(a) do RGPS ostentada pelo(a) 

requerente e a carência necessária, restaram suficientemente 

demonstradas por meio dos extratos do CNIS (id. 9942737), inclusive 

dando conta da concessão do benefício de auxílio-doença a parte autora 

durante determinado tempo (p. 20 e 30). Dessa forma, estando 

demonstrada a condição de segurado(a) e afastada a necessidade de 

carência, resta apenas avaliar a alegada incapacidade laboral e, em sendo 

o caso, se a sua existência é posterior à filiação do(a) autor(a) junto à 

Previdência Social, ou, em sendo anterior, se sobreveio em decorrência de 

agravamento da doença/lesão já existente. Prefacialmente, ressalto que 

inexiste nulidade a ser declarada sobre a perícia realizada, já que o laudo 

foi conclusivo e respondeu aos quesitos apresentados de forma 

satisfatória, não havendo razão para que a perícia seja refeita ou 

complementada. Oportuno destacar que o perito nomeado por este Juízo 

não está vinculado ao conteúdo de eventuais perícias realizadas 

anteriormente por outros profissionais da área da saúde, podendo atuar 

livremente no exercício do munus recebido e extrair as suas próprias 

conclusões sobre o estado de saúde da parte autora. Feitas essas 

considerações, e após o percuciente exame do conjunto fático-probatório 

coligido aos autos, reputo inquestionável o direito do(a) requerente ao 

benefício de auxílio-doença, pois ficou claramente demonstrada a sua 

incapacidade total e temporária, ainda que por tempo indeterminado, para o 

exercício de atividade laborativa. Registre-se, ademais, que a ausência de 

impugnação quanto ao conteúdo da perícia torna a referida prova como 

meio hábil e idôneo a formar a convicção do julgador. Dessa forma, 

considerando que o(a) autor(a) comprovou os requisitos necessários 

para o auxílio-doença, a manutenção/implantação do benefício é medida 

que se impõe. De outro bordo, extrai-se dos autos que, diversamente do 

apontado pela parte autora, não há qualquer informação nos autos de que 

o benefício de auxílio-doença foi cessado indevidamente em 07/02/2017, 

mormente considerando o trabalho realizado na qualidade de contribuinte 

individual no período de 01/05/2017 a 31/08/2017) e o laudo médico, que 

apontou incapacidade desde julho de 2017 (id. 11576330, p. 25). Dessa 

forma, o benefício de auxílio-doença deve ter como marco inicial a data da 

juntada do laudo pericial em juízo (31/01/2018 – id. 11576300 – p.1), pois 

foi nessa ocasião que o INSS tomou conhecimento das reais condições 

do(a) segurado(a). Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL. 

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. TERMO INICIAL. 

JUNTADA DO LAUDO PERICIAL EM JUÍZO. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO. REFORMATIO IN PEJUS. INEXISTÊNCIA. 1. O termo 

inicial do benefício pretendido de aposentadoria por invalidez será da data 

da apresentação do laudo pericial em juízo, quando inexistir requerimento 

administrativo. 2. Somente ocorrerá reformatio in pejus quando o Tribunal 

local reformar ponto decidido na sentença, sem que tenha havido recurso 

da parte neste sentido, o que não se de deu no presente caso. 3. Agravo 

Regimental desprovido. AgRg no Ag 1045599/ SP, Rel. Min. Og Fernandes, 

Data da Publicação/Fonte DJe 09/03/2009) PROCESSO CIVIL. VIOLAÇÃO 

AO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. PREVIDENCIÁRIO. 

AUXÍLIO-ACIDENTE. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DATA DA JUNTADA DO LAUDO 

PERICIAL EM JUÍZO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. 

Afastada suposta violação ao art. 535 do Código de Processo Civil, uma 

vez que o acórdão recorrido utilizou fundamentação suficiente para 

solucionar a controvérsia, sem incorrer em omissão, obscuridade ou 
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contradição. 2. Infere-se, da conjugação dos artigos 23 e 86, § 2º, da Lei 

nº 8.213/91, que a incapacidade para o trabalho, na ausência de 

auxílio-doença e de requerimento administrativo, somente pode ser 

constatada quando da realização do diagnóstico médico, que equivale à 

apresentação do laudo pericial na instância ordinária, devendo esta data 

ser considerada como se fosse a do dia do acidente. 3. Dessume, 

portanto, que o auxílio-acidente deve ter, como marco inicial, a juntada do 

laudo pericial em juízo, ocasião em que foi evidenciado, de forma cabal, o 

preenchimento de seus requisitos legais. 4. Recurso especial provido para 

fixar, como termo inicial do auxílio-acidente, a data da juntada do laudo 

médico-pericial em juízo. (REsp 965481/SP, Rel. Min. Maria Thereza de 

Assis Moura, Data da Publicação/Fonte DJe 12/05/2008). REEXAME 

NECESSÁRIO. APELAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. INSS. AUXÍLIO- ACIDENTE. 

DEFICIÊNCIA AUDITIVA. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. 

DATADE INÍCIO DO BENEFÍCIO. JUNTADA DO LAUDO PERICIAL EM JUÍZO. 

JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. - Na hipótese de perda da 

audição, em qualquer grau, determina o art. 86 , § 4º , Lei 8.213 /91 que o 

auxílio-acidente somente será concedido quando, além do reconhecimento 

do nexo de causa entre o trabalho e a doença, resultar, 

comprovadamente, a redução ou perda da capacidade para o trabalho que 

o segurado habitualmente exercia. - O auxílio-acidente deve ter como 

marco inicial a data da juntada do laudo pericial em juízo, dada a ausência 

de requerimento administrativo e de anterior auxílio-doença. - Segundo o 

artigo 1º-F, Lei 9.494 /97, com a redação dada pela Lei 11.960 /09, os 

juros de mora, nas dívidas fazendárias, serão equivalentes aos índices 

oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de 

poupança. - A correção monetária deve observar o IPCA, por se constituir 

em índice que melhor reflete a inflação acumulada do período. (REsp 

1270439/PR, submetido ao rito dos recursos repetitivos). (TJMG – AC 

10607970001915001 MG – Relatora Cláudia Maia, 14ª Câmara Cível, 

Publicação 10/07/2015). 3. DISPOSITIVO 3.1. ANTE O EXPOSTO, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido contido na inicial, para o fim de, 

nos termos do artigo 59 da Lei 8.213/91, condenar o requerido no 

pagamento ao(a) autor(a) do benefício previdenciário de auxílio doença, 

no valor de 91% (noventa e um por cento) do salário de benefício, 

inclusive abono anual, devido a partir da data da juntada do laudo pericial 

em juízo (31/01/2018), descontando-se eventuais valores que já tenham 

sido pagos em razão de posterior deferimento do benefício. 3.2. A 

correção monetária deve ser feita com base nos índices do Manual de 

Cálculos da Justiça Federal, aplicando-se o IPCA-E após a entrada em 

vigor da lei nº 11.960/2009. Os juros de mora são devidos à razão de 1% 

ao mês, a partir da citação, reduzindo-se a taxa para 0,5% ao mês, a 

partir da edição da Lei nº. 11.960/09. 3.3. Pela sucumbência e já que 

devida, condeno o requerido ao pagamento dos honorários advocatícios, 

que fixo, nos termos do artigo 85, § 3º, I, do Código de Processo Civil, em 

dez por cento (10%) sobre o valor das prestações vencidas até a data da 

sentença, conforme entendimento da Súmula 111 do egrégio Superior 

Tribunal de Justiça. 3.4. Isento o requerido do pagamento das custas e 

despesas processuais, tendo em vista gozar o mesmo de isenção não 

apenas nas ações ajuizadas na Justiça Federal (Lei nº 9.289/96), mas 

também nas causas ajuizadas perante a Justiça Estadual, no exercício da 

jurisdição federal (§ 3º do art. 109 da CF), conforme estabelecido pelo 

Estado de Mato Grosso por meio da Lei Estadual nº 7.603/2001, em seu 

art. 3º, I, salvo, é claro, quanto a eventuais valores despendidos pela 

parte vencedora da demanda. 3.5. Incabível o reexame necessário, por se 

tratar de condenação de valor certo não excedente a 1.000 (um mil) 

salários mínimos, nos termos do parágrafo 3º, do artigo 496 do NCPC. 3.6. 

Após o trânsito em julgado, e cumpridas todas as deliberações pendentes, 

ao arquivo. 3.7. Tópico síntese do julgado: a) nome do(a) segurado(a): 

Alzira da Conceição Waldo; b) benefício concedido: auxílio-doença; c) 

renda mensal atual: 91% (noventa e um por cento) do salário de benefício; 

d) data de início do benefício – DIB: 31/01/2018 (juntada do laudo pericial 

em juízo); e) renda mensal inicial – RMI: a calcular pelo INSS. 3.8. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde, 26 

de junho de 2018. Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002431-42.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMAR DENIG (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE SENTENÇA Processo: 1002431-42.2018.8.11.0045. 

REQUERENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

REQUERIDO: ADEMAR DENIG Vistos etc. 1. Cuida-se de pedido de 

desistência da ação. Não houve, ainda, contestação nos autos. 2. ASSIM, 

nos termos e para os fins do artigo 200, parágrafo único, do CPC, 

homologo a desistência da ação, e julgo, por corolário, extinto o processo 

sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VIII, do 

Código de Processo Civil. 3. Pela sucumbência e já que devida, nos moldes 

do artigo 90 do CPC, condeno a parte que desistiu ao pagamento das 

custas e despesas processuais. 4. Certificado o trânsito em julgado, 

arquive-se, após baixas e anotações de estilo. 5. Publique-se. 

Registre-se. Intime(m)-se. Cumpra-se. LUCAS DO RIO VERDE, 29 de junho 

de 2018. Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002082-39.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ALDINEIA SOARES DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSLEINE VIRGINIA FERREIRA OAB - MT0016427A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA LUCIA SIQUEIRA VANZELLA E CIA LTDA - EPP (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1002082-39.2018.8.11.0045. AUTOR: 

ALDINEIA SOARES DOS SANTOS RÉU: ANA LUCIA SIQUEIRA VANZELLA 

E CIA LTDA - EPP Vistos. 1. De acordo com o provimento n º 22/2016 nas 

petições iniciais interpostas, com exceção das dispensada por Lei, deve 

consta a guia de recolhimento de custas judiciais e taxas judiciaria, 

recolhida ao Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso e disponibilizada 

no endereço eletrônico do Tribunal de Justiça. 2. Intime-se a parte autora 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias junte a guia de recolhimento de 

custas e taxas judiciais, bem como os endereços eletrônicos das partes, 

consoante dispõe o artigo 321, parágrafo único, do CPC, sob pena de 

indeferimento. 3. Caso pretenda a Justiça Gratuita, deverá demonstrar de 

maneira robusta a pobreza para os efeitos da lei, em igual prazo, sob pena 

de indeferimento. 4. Intime-se. Cumpra-se. LUCAS DO RIO VERDE, 13 de 

junho de 2018. Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa Juiz(a) de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 115259 Nr: 6801-86.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CDOR, MARIA LUCIA DELBOM DE OLIVEIRA 

RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA DE JESUS RIBEIRO 

PINHO - OAB:7973-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Cassio de Oliveira Rodrigues, representado por sua genitora, 

qualificados(as) nos autos, propôs a presente ação previdenciária em 

face do Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS, visando a 

concessão de amparo social, alegando, em síntese, preencher os 

requisitos legais para tanto.

A tutela antecipada restou deferida às f. 115/119.

Citado, o requerido apresentou quesitos para a realização da perícia 

médica e estudo social (f. 125/127).

Às f. 144/145 aportou aos autos laudo da perícia médica realizada.

Após, a parte autora manifestou-se às f. 146/147, pugnando pela 

procedência da ação.

 O estudo social foi juntado às f. 148/158. A requerida, apesar de 

devidamente intimada, quedou-se inerte (f. 159v).

2. É o relatório. FUNDAMENTO. DECIDO.

Pretende o(a) requerente a concessão de benefício de prestação 
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continuada, alegando que a deficiência do menor, prejudica a colocação 

da genitora no mercado de trabalho, em razão dos cuidados exigidos pelo 

menor e questões de saúde, não tendo meios, portanto, de prover a sua 

própria subsistência.

 O artigo 203 da CF, em seu inciso V, dispõe: “a garantia de um salário 

mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso 

que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção ou de 

tê-la provida por sua família, conforme dispuser a lei”.

Depreende-se do citado artigo constitucional, que devem concorrer dois 

requisitos para a concessão do benefício mensal de um salário-mínimo: a) 

ser a pessoa portadora de deficiência física, mental, intelectual ou 

sensorial, ou idoso; e b) não possuir meios de prover a própria 

manutenção ou de tê-la provida por sua família, o que, segundo o artigo 

20, § 3º da Lei 8.742/93, exigiria uma renda per capita inferior à ¼ do 

salário mínimo.

 Quanto ao primeiro requisito, restou amplamente demonstrado que a parte 

autora apresenta “deficiência grave (CID F710)”, ficando demonstrado, 

portanto, de modo cabal, a incapacidade/deficiência irreversível para o 

exercício de atividade que lhe garanta a subsistência.

Em relação à renda per capita, como ficou comprovado no estudo social 

(f. 148/158), o(a) autor(a) não possui meios para prover a sua própria 

manutenção, e nem de tê-la provida por sua família, bem como o salário 

auferido no âmbito familiar não é suficiente para atender as necessidades 

concretas do(a) requerente, verificando-se, assim, patente sua condição 

de miserabilidade.

De outro bordo, não obstante a vigência da norma estampada no § 3º do 

artigo 20 da Lei nº. 8.742/93, no sentido de que a concessão do beneficio 

de prestação continuada estaria condicionado a comprovação da renda 

per capita não superior a 1/4 do salário mínimo, há de se levar em 

consideração a revisão de decisão paradigma tomada na RCL 4374/PE 

pelo Supremo Tribunal Federal (Informativo nº 702 – STF), onde 

“asseverou-se que o critério legal de “renda familiar per capita inferior a 

um quarto do salário mínimo” estaria defasado para caracterizar a 

situação de miserabilidade”, tendo em conta que “outras normas 

assistenciais foram editadas, com critérios mais elásticos, a sugerir que o 

legislador estaria a reinterpretar o art. 203, V, da CF”.

Ademais, antes da mudança paradigmática do Supremo Tribunal Federal o 

patamar mínimo estabelecido pela Lei 8.742/93 era harmonizado com a 

interpretação do Superior Tribunal de Justiça, de que a renda de ¼ de 

salário mínimo devia ser aferida caso a caso, podendo a condição de 

miserabilidade ser demonstrada por outros meios de prova, conforme se 

vê:

 “RECURSO ESPECIAL. PREVIDENCIÁRIO. ASSISTÊNCIA SOCIAL. 

BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA. LEGITIMIDADE. INSS. 

COMPROVAÇÃO DE RENDA "PER CAPITA" NÃO SUPERIOR A 1/4 DO 

SALÁRIO MÍNIMO. DESNECESSIDADE. 1 – O benefício de prestação 

continuada previsto no artigo 203 da Constituição da República 

regulamentado pela Lei nº 8.742/93, muito embora não dependa de 

recolhimento de contribuições mensais, deverá ser executado e mantido 

pela Previdência Social, que tem legitimidade para tal mister. 2 – A 

jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça pacificou já entendimento 

no sentido de que o critério estabelecido no artigo 20, parágrafo 3º, da Lei 

nº 8.742/93 (comprovação da renda "per capita" não superior a 1/4 do 

salário-mínimo não exclui que a condição de miserabilidade, necessária à 

concessão do benefício assistencial, resulte de outros meios de prova, de 

acordo com cada caso em concreto. 3 – Recurso conhecido, mas 

improvido”. (RECURSO ESPECIAL; RESP 308711/SP; Órgão Julgador: Sexta 

Turma; Relator: Min. HAMILTON CARVALHIDO; Decisão: Por unanimidade, 

conhecer do recurso e lhe negar provimento; Publicação: DJ de 

10/03/2003, p. 323)

E mais: registro, por oportuno, o teor do verbete 11 da súmula da Turma 

Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais, que dispõe: 

“A renda mensal, per capita, familiar, superior a ¼ (um quarto) do salário 

mínimo não impede a concessão do benefício assistencial previsto no art. 

20, § 3º da Lei nº. 8.742 de 1993, desde que comprovada, por outros 

meios, a miserabilidade do postulante”.

No caso concreto, a exigência da condição de miserabilidade do núcleo 

familiar foi perfeitamente atendida, conforme se afere do conjunto 

probatório apresentado, mormente dos laudos de estudo social de fls. 

148/158.

3. DISPOSITIVO

3.1. ANTE O EXPOSTO, julgo totalmente procedente o pedido contido na 

inicial, para o fim de condenar o requerido no pagamento a(o) autor(a) do 

benefício previdenciário de amparo social de prestação continuada, no 

valor de um salário mínimo por mês, devido a partir da data do 

requerimento administrativo, qual seja, 01/07/2015 (f. 33), descontando-se 

eventuais valores que já tenham sido pagos em razão de posterior 

deferimento ou restabelecimento do benefício, restando confirmada a 

decisão liminar.

 3.2. A correção monetária deve ser feita com base nos índices do Manual 

de Cálculos da Justiça Federal, aplicando-se o IPCA-E após a entrada em 

vigor da lei nº 11.960/2009. Os juros de mora são devidos à razão de 1% 

ao mês, a partir da citação, reduzindo-se a taxa para 0,5% ao mês, a 

partir da edição da Lei nº. 11.960/09.

3.3. Pela sucumbência e já que devida, condeno o requerido ao pagamento 

dos honorários advocatícios, que fixo, nos termos do artigo 85, § 3º, I, do 

Código de Processo Civil, em dez por cento (10%) sobre o valor das 

prestações vencidas até a data da sentença, conforme entendimento da 

Súmula 111 do egrégio Superior Tribunal de Justiça.

 3.4. Isento o requerido do pagamento das custas e despesas 

processuais, tendo em vista gozar o mesmo de isenção não apenas nas 

ações ajuizadas na Justiça Federal (Lei nº. 9.289/96), mas também nas 

causas ajuizadas perante a Justiça Estadual, no exercício da jurisdição 

federal (§ 3º do art. 109 da CF/88), conforme estabelecido pelo Estado de 

Mato Grosso por meio da Lei Estadual nº 7.603/2001, em seu artigo 3º, I, 

salvo, é claro, quanto a eventuais valores despendidos pela parte 

vencedora da demanda.

3.5. Incabível o reexame necessário, por se tratar de condenação de valor 

certo não excedente a 1.000 (mil) salários mínimos, nos termos do artigo 

496, §3o, I, do CPC.

3.6. Após o trânsito em julgado, e cumpridas todas as deliberações 

pendentes, ao arquivo.

3.7. Tópico síntese do julgado: a) nome do segurado: Cassio de Oliveira 

Rodrigues; b) benefício concedido: LOAS; c) renda mensal atual: um 

salário mínimo; d) data de início do benefício – DIB: 01/07/2015 

(requerimento administrativo); e) renda mensal inicial – RMI: a calcular pelo 

INSS; f) data do início do pagamento: a depender da intimação do INSS; g) 

prazo mínimo para cumprimento da presente decisão: 30 (trinta) dias.

3.8. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 103428 Nr: 499-41.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANA LUCIA ZAMONER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZIANE KOCH - OAB:6167-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. ADRIANA LUCIA ZAMONER, qualificado(a)(s) nos autos, propôs a 

presente ação previdenciária em face do INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL – INSS, visando o restabelecimento do auxílio 

doença c/c conversão em aposentadoria por invalidez. Alega, em síntese, 

preencher os requisitos legais para a obtenção do benefício. Juntou 

documentos.

O pedido de tutela antecipada restou indeferido às f. 72/73.

Regularmente citado, o requerido apresentou contestação de f. 74/81 e 

documentos, onde refutou os argumentos expostos na inicial e pugnou 

pela improcedência do pedido.

O laudo da perícia médica realizada com a parte autora foi juntado às f. 

114/117, sendo que o demandante manifestou a concordância com o 

referido laudo e, o requerido, apesar de devidamente intimado, nada 

manifestou.

 2. É o breve relatório. FUNDAMENTO. DECIDO.

O deslinde da presente ação previdenciária não depende da produção de 

prova oral em audiência de instrução, sendo a prova pericial carreada ao 

feito suficiente para o enfrentamento do mérito, conforme segue.

Os requisitos indispensáveis para a concessão do benefício 

previdenciário de auxílio-doença/aposentadoria por invalidez são: a) a 

qualidade de segurado; b) a carência de 12 (doze) contribuições mensais, 

salvo nas hipóteses previstas no art. 26, II da Lei 8.213/1991; c) 

incapacidade para o trabalho ou atividade habitual por mais de 15 (quinze) 
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dias ou, na hipótese da aposentadoria por invalidez, incapacidade 

(permanente e total) para atividade laboral e insusceptível de reabilitação 

para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência.

Importante ressaltar que, nos termos do art. 42, § 2º e 59 caput da Lei n. 

8.213/91, não é devido benefício previdenciário ao segurado cuja doença 

que motiva o pedido seja preexistente à sua filiação ao Regime Geral da 

Previdência Social ou à recuperação de sua qualidade de segurado, 

exceto se a incapacidade decorrer do agravamento ou de progressão da 

doença ou lesão.

 No caso vertente, tanto a condição de segurado(a) do RGPS ostentada 

pelo(a) requerente, quanto o preenchimento da carência restaram 

suficientemente demonstradas por meio do espelho do CNIS de f. 84/91 e 

cópia da CTPS de f. 28, mormente considerando o recebimento de 

auxílio-doença de abril de 2014 a setembro de 2014.

Assim, estando demonstrada a condição de segurado(a) e satisfeito o 

período de carência, resta apenas avaliar a alegada incapacidade laboral 

e, em sendo o caso, se a sua existência é posterior à filiação do(a) 

autor(a) junto à Previdência Social, ou, em sendo anterior, se sobreveio 

em decorrência de agravamento da doença/lesão já existente.

 Prefacialmente, ressalto que inexiste nulidade a ser declarada sobre a 

perícia realizada, já que o laudo foi conclusivo e respondeu aos quesitos 

apresentados de forma satisfatória, não havendo razão para que a perícia 

seja refeita ou complementada.

Oportuno destacar que o perito nomeado por este Juízo não está 

vinculado ao conteúdo de eventuais perícias realizadas anteriormente por 

outros profissionais da área da saúde, podendo atuar livremente no 

exercício do munus recebido e extrair as suas próprias conclusões sobre 

o estado de saúde da parte autora.

Feitas essas considerações, e após o percuciente exame do conjunto 

fático-probatório coligido aos autos, reputo inquestionável o direito do(a) 

requerente ao benefício da aposentadoria por invalidez, pois ficou 

claramente demonstrada a sua incapacidade definitiva e total para exercer 

atividade laboral, em decorrência de enfermidade(s) que se 

desenvolveu(eram) e/ou agravou(aram) após a sua condição de 

segurado(a).

 O laudo da perícia médica (f. 114/117), elaborado por profissional 

habilitado e nomeado por este Juízo, não só revelou a existência de 

enfermidade incapacitante (tendinopatia e bursopatia), como também 

consignou que o requerente está incapacitado total e permanente para o 

exercício de qualquer atividade laboral, estando afastada a possibilidade 

de reabilitação.

Ainda, não houve comprovação pela parte requerida da suposta 

recuperação da capacidade laborativa do autor e de sua reabilitação, 

ainda que minimamente, quando da cessação do auxílio-doença, em 

16/09/2014.

Registre-se, ademais, que a ausência de impugnação quanto ao conteúdo 

da perícia torna a referida prova como meio hábil e idôneo a formar a 

convicção do julgador.

Dessa forma, considerando que o(a) autor(a) comprovou os requisitos 

necessários para a aposentadoria por invalidez, a implantação do 

benefício é medida que se impõe, fixando-se como termo inicial o dia 

seguinte a data da cessação do benefício (16/09/2014 – f. 35), devendo 

serem descontados eventuais valores que já tenham sido pagos em razão 

de posterior deferimento do benefício.

 Neste sentido é o entendimento já consolidado pelo Egrégio Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região:

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE 

DEFESA. QUESITOS COMPLEMENTARES. DESNECESSIDADE. INTIMAÇÃO 

DO LAUDO PERICIAL. REMESSA OFICIAL. RESTABELECIMENTO. 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. QUALIDADE DE SEGURADO. 

TRABALHADOR URBANO. INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE POR 

LAUDO OFICIAL. TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE 

MORA. ADVOCATÍCIOS. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA 

JURISDICIONAL. POSSIBILIDADE. 1. Não configura cerceamento de defesa 

a ausência de quesitos complementares quando o julgador entende que a 

prova pericial não precisa de complementação. O laudo pericial, no caso, 

realizado em regime de mutirão, encontra-se bem fundamentado, com 

resposta aos quesitos necessários para convicção do julgador, não tendo 

sido demonstrado qualquer vício que pudesse ensejar a sua nulidade. 

Precedentes. 2. Em que pese as partes terem o direito de contraditar os 

critérios adotados pelo médico perito na elaboração de laudo oficial, no 

caso dos autos, verifica-se que, após a juntada do laudo pericial, foi as 

partes foram intimadas e o INSS se manifestou nos autos (fls. 138 e 

164/165), com complementação do laudo pericial (fl. 159), incabível a 

alegação de nulidade da sentença. 3. Os requisitos indispensáveis para a 

concessão do benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez 

são: incapacidade total e permanente para execução de atividade 

laborativa capaz de garantir a subsistência do segurado, aliada à 

impossibilidade de reabilitação e à exigência, quando for o caso, de 12 

contribuições a título de carência, conforme disposto no artigo 42 da Lei nº 

8.213/91. 4. O auxílio-doença é devido ao segurado que, tendo cumprido o 

período de carência eventualmente exigido pela lei, ficar incapacitado para 

o seu trabalho ou para sua atividade habitual por mais de quinze dias 

consecutivos, consoante o disposto no artigo 59 da Lei nº 8.213/91. 5. A 

qualidade de segurada especial é inconteste, vez que a parte autora 

estava recebendo aposentadoria por invalidez (2003/2013), suspenso em 

razão de suposta recuperação da capacidade laborativa, após revisão 

administrativa. 6. Comprovada a incapacidade total e permanente da parte 

autora para o exercício da sua atividade laboral, constatada por laudo 

médico pericial e não havendo nos autos elementos hábeis a 

desconstituí-lo, faz jus a parte autora ao restabelecimento do benefício 

previdenciário de aposentadoria por invalidez. 7. No caso concreto, as 

condições pessoais da parte autora decorrentes da moléstia a que está 

acometida, aliadas a outros aspectos (grau de escolaridade, idade, meio 

social em que vive, nível econômico), bem como o tipo de atividade laboral 

que exerce, cuja exigência de esforços físicos se mostra inerente à 

atividade, permitem seguramente concluir pela sua incapacidade total e 

permanente para atividade laboral, não sendo razoável supor que uma 

pessoa nessas condições possa se reabilitar para o trabalho. 8. O termo 

inicial será a data do dia imediato ao da cessação do benefício (art. 43 da 

Lei 8.213/91), conforme determinação da r. sentença. 9. A correção 

monetária deve ser feita com base nos índices do Manual de Cálculos da 

Justiça Federal, aplicando-se o INPC após a entrada em vigor da lei nº 

11.960/2009. 10. Os juros de mora são devidos à razão de 1% ao mês, a 

partir da citação, reduzindo-se a taxa para 0,5% ao mês, a partir da 

edição da Lei nº. 11.960/09. 11. Honorários advocatícios fixados em 10% 

(dez por cento) sobre o valor das parcelas em atraso. Súmula 111 do STJ. 

12. Presentes os requisitos exigidos no art. 300 do NCPC (Lei 

13105/2015), fica assegura a antecipação dos efeitos da tutela 

jurisdicional pleiteada na hipótese dos autos. 13. Apelação e remessa 

oficial, parcialmente providas. A Turma, por unanimidade, deu parcial 

provimento à apelação e à remessa oficial. (ACORDAO 

00515269320174019199, DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS 

AUGUSTO PIRES BRANDÃO, TRF1 - PRIMEIRA TURMA, e-DJF1 

DATA:24/01/2018)

 “PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ. REQUISITOS: QUALIDADE DE SEGURADO. CARÊNCIA. 

INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE PARA O TRABALHO. ATENDIDOS. 

CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS. (...) 3. Pelo laudo pericial constata-se a 

incapacidade total e permanente da segurada, razão pela qual faz jus à 

aposentadoria por invalidez. 4. Na espécie, o laudo médico conclui que o 

início da incapacidade se deu em 2001. Considerando que a segurada 

recebeu auxílio-doença, o qual foi cessado em 30/09/2005, quando já se 

encontrava incapacitada para o labor, mostra-se devida a aposentadoria a 

partir da referida data. (...)” (TRF 1ª Região - REO 

0005444-52.2006.4.01.3811/MG, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL 

FRANCISCO DE ASSIS BETTI, Rel.Conv. JUIZ FEDERAL CLEBERSON JOSÉ 

ROCHA (CONV.), SEGUNDA TURMA, e-DJF1 p.206 de 29/05/2013)

3. DISPOSITIVO

3.1. ANTE O EXPOSTO, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na inicial, 

para o fim de, nos termos do artigo 44 da Lei 8.213/91, condenar o 

requerido no pagamento ao(a) autor(a) do benefício previdenciário de 

aposentadoria por invalidez, no valor de 100% (cem por cento) do 

salário-de-benefício, inclusive 13º salário, devido do dia imediato ao da 

cessação do auxílio-doença (16/09/2014), descontando-se eventuais 

valores que já tenham sido pagos em razão de posterior deferimento ou 

restabelecimento do benefício.

3.2. Por estarem presentes os requisitos da probabilidade do direito, 

conforme demonstrado, bem como o perigo de dano, eis que se trata de 

verba de caráter alimentício, urgente por natureza, concedo ainda tutela 

antecipada para o fim de determinar a implantação do benefício na folha de 

pagamento do requerido, no prazo máximo de trinta (30) dias, sob pena de 

pagamento de multa diária correspondente a R$ 100,00 (cem reais), a ser 

revertida em prol da parte autora, limitada a 60 dias.
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 3.3. A correção monetária deve ser feita com base nos índices do Manual 

de Cálculos da Justiça Federal, aplicando-se o INPC após a entrada em 

vigor da lei nº 11.430/2006, que incluiu o artigo 41-A na Lei. 8.213/91. Os 

juros de mora são devidos segundo a remuneração oficial da caderneta 

de poupança, em atenção ao artigo 1-F da Lei 9.494/97, com redação 

dada pela Lei nº. 11.960/09 (RESP 1495146/MG).

3.4. Pela sucumbência e já que devida, condeno o requerido ao pagamento 

dos honorários advocatícios, que fixo, nos termos do artigo 85, § 3º, I, do 

Código de Processo Civil, em dez por cento (10%) sobre o valor das 

prestações vencidas até a data da sentença, conforme entendimento da 

Súmula 111 do egrégio Superior Tribunal de Justiça.

 3.5. Isento o requerido do pagamento das custas e despesas 

processuais, tendo em vista gozar o mesmo de isenção não apenas nas 

ações ajuizadas na Justiça Federal (Lei nº 9.289/96), mas também nas 

causas ajuizadas perante a Justiça Estadual, no exercício da jurisdição 

federal (§ 3º do art. 109 da CF), conforme estabelecido pelo Estado de 

Mato Grosso por meio da Lei Estadual nº 7.603/2001, em seu art. 3º, I, 

salvo, é claro, quanto a eventuais valores despendidos pela parte 

vencedora da demanda.

3.6. Incabível o reexame necessário, por se tratar de condenação de valor 

certo não excedente a 1.000 (um mil) salários mínimos, nos termos do 

parágrafo 3º, do artigo 496 do NCPC.

3.7. Após o trânsito em julgado, e cumpridas todas as deliberações 

pendentes, ao arquivo.

3.8. Tópico síntese do julgado: a) nome do(a) segurado(a): Adriana Lucia 

Zamoner; b) benefício concedido: aposentadoria por invalidez; c) renda 

mensal atual: 100% (cem por cento) do salário-de-benefício; d) data de 

início do benefício – DIB: 16/09/2014 (dia imediato ao da cessação do 

auxílio-doença); e) renda mensal inicial – RMI: a calcular pelo INSS; f) data 

do início do pagamento: a depender da intimação do INSS; g) prazo mínimo 

para cumprimento da presente decisão: 30 (trinta) dias.

 P.R.I.C

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 109058 Nr: 3397-27.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIA ADRIANA COSTA CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES 

- OAB:8843/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:OAB/MT 16846-A, RUBENS GASPAR SERRA - 

OAB:119859/SP

 Intimação da requerida:"5. Caso infrutífera a conciliação e, ausente 

qualquer manifestação indicativa de provas a produzir, intimem-se as 

partes para, em 05 (cinco) dias, especificar as provas que pretendem 

produzir, justificando sua pertinência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 86980 Nr: 782-35.2013.811.0045

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIANA APARECIDA DA CRUZ, ELAINE DA CRUZ 

ALMEIDA SOUZA, EDINEIA ALMEIDA DA COSTA, EDINEI DA COSTA DE 

ALMEIDA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ENILDO DE ALMEIDA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES 

- OAB:8843/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, não houve manifestação da parte até a presente 

data.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 94585 Nr: 1516-49.2014.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELEIDE FATIMA MOCELLIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIAÇÃO NOVA INTEGRAÇÃO LTDA, 

COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARCOS LOPES DE 

OLIVEIRA - OAB:MT/13.970-A, CEZAR KREIN - OAB:7350-B/MT, LUIZ 

CARLOS VENTURINI - OAB:13839/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andrea Tattini Rosa - 

OAB:OAB/SP 210.738, PEDRO ROBERTO ROMÃO - OAB:209551/SP, 

VILSON BAROZZI - OAB:6791-B

 Intimação das partes, quanto a audiência designada para o dia 30/08/2018 

à s  1 5 h  n a  c o m a r c a  d e  C a s c a v e l - P R ( 2 ª V a r a ) a u t o s 

0020243-51.2018.8.16.0021- inquirição da testemunha Rudinei Moreira 

Serrão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 15773 Nr: 1695-95.2005.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SÉRGIO PASETTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRO DE TRADIÇÕES GAÚCHAS -CTG 

SENTINELA DA TRADIÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX BARBOZA ROCHA - 

OAB:19067-MT, JEFFERSON CARLOTT - OAB:6679B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIZIANE KOCH - 

OAB:6167-B/MT

 Intimação do douto advogado da parte autora, para manifestação:"C E R T 

I D Ã O

Eu, Oficial de Justiça que lavro e subscrevo a presente, CERTIFICO que 

em cumprimento ao mandado expedido pelo juízo competente, extraído dos 

autos Código nº. 15773, me dirigi ao Paço Municipal desta cidade em 

21/06/2018, no setor de Tributação por orientação do Jurídico municipal, 

onde fui atendido pelo funcionário Lucas Nogueira que, após tomar 

conhecimento do teor do mandado me entregou os documentos existentes 

na municipalidade com relação ao bem descrito o mandado (Imóvel 

Cadastrado sob numeração 2191, referente ao Lote 001, do setor 03, 

quadra 96-A, zoneamento 24, localizado a Rua Toledo, 503, Bairro Menino 

Deus, com área de 5.300 m²), os quais seguem anexos à esta.

Da conversa travada, e como base nos documentos fornecidos, tendo em 

conta a finalidade do ato, COSTATEI inicialmente que:

- O Imóvel Cadastrado sob numeração 2191, referente ao Lote 001, do 

setor 03, quadra 96-A, zoneamento 24, localizado a Rua Toledo, 503, 

Bairro Menino Deus, com área de 5.300 m², realmente está cadastrado no 

setor de Tributação em nome de CTG SETINELA DA TRADIÇÃO, CNPJ n.º 

33.044.272/0001-42;

- Conforme Certidão Negativa de Débitos Imobiliários N.º 50059/2018, 

emitida em 21/06/18, sobre referido imóvel não há débito fiscal imobiliário, 

ao menos no âmbito municipal;

- A mesma certidão negativa anuncia que o imóvel mede 5.300 m², nos 

quais há edificação no total de 3.820,76 m², sendo que, para fins fiscal, o 

valor venal está atualmente fixado em R$ 946.723,0 (R$ 477.000,00 – 

Valor Territorial; e R$ 469.723,06 – Valor da Edificação);

- A Certidão emitida pelo Cartório Imobiliário do Primeiro Ofício de 

Diamantino, lavrada em 24/maio/2002 pela OFICIAL Manoela M. de Almeida, 

a pedido de terceiro interessado e, que se encontra atrelada na 

documentação do cadastro municipal, dá conta, dentre outras coisas 

(LIMITES E CONFRONTAÇÕES), de que o imóvel descrito O mandado e 

inicialmente descriminado estava, ao menos até aquela data, no Registro 

Imobiliário de Diamantino sob R.2, na matrícula n.º 28.128 que, fazendo 

referência ao CTG anuncia, também, que o proprietário do imóvel seria o 

município de Lucas do Rio Verde;

- Existem alguns memoriais descritivos do imóvel; Alvará de Licença para 

Construção n.º 559, datado de 11/nov/2003, autorizando construção de 

1.700 m² e favor de CTG – Sentinela da Tradição; Requerimento de 

terceiro solicitado cópia do Título Translativo do Imóvel, indeferido 

administrativamente sob alegação de que a obtenção do documento se 

deve fazer pela parte interessada ou por autoridade competente.

 De posse de todas estas informações, indaguei ao atendente sobre o 

título translativo do imóvel ou cópia da matrícula dantes referida, sendo 

que fui informado de que não havia nos registros cópia da Matrícula 

correspondente, não se sabendo informar, inclusive, se a Matrícula 

permanece ou não o Cartório Imobiliário de Diamantino, acreditado que sim.

Quanto ao Título Translativo, também fui informado de que não há emissão 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102874/7/2018 Página 317 de 859



dele nos registros da municipalidade, já que o Município somente emite 

Título de Transmissão quando há solicitação da parte interessada, o que, 

no presente caso, não houve até o presente momento.

Também fui informado por outro servidor daquele setor, que foi indagado 

pelo primeiro, de que o caso destas instituições/órgãos que foram 

beneficiados com a entrega destes pedaços de área urbana 

locadas/especificadas e predestinadas à si diretamente pelo INCRA há 

mito tempo atrás, restou a obrigação a cada município onde a porção se 

localize a as territorialidade de emitir, a pedido da parte interessada, o 

Título Translativo da área correspondente para permitir seu registro em 

Cartório Imobiliário diretamente no nome da instituição/órgão agraciado. 

Enquanto ao se faz o pedido, fica registrado como se fosse propriedade 

do município, somete porque a ele foi dada a incumbência de emitir 

documento hábil ao registro em nome dos interessados.

Não havendo mais nada a consignar, faço a devolução do mandado 

devidamente cumprido à Central para manifestação do juízo e a quem se 

interessar. O REFERIDO É VERDADE E DOU FÉ.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 83339 Nr: 2820-54.2012.811.0045

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ECNM, DNDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Abel Sguarezi - OAB:8.347/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA CECILIA PRANDINE 

MOLEIRO - OAB:16711

 Intimação para ciência da autorização para levantamento de valores.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 83339 Nr: 2820-54.2012.811.0045

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ECNM, DNDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Abel Sguarezi - OAB:8.347/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA CECILIA PRANDINE 

MOLEIRO - OAB:16711

 Em cumprimento ao artigo 1º- Provimento 68/2018-CNJ: Intimação para 

ciência da autorização para levantamento de valores, para querendo 

apresentar impugnação ou recurso.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 139474 Nr: 3139-46.2017.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ECNM, DNDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALTERLEI MIQUELIN - 

OAB:OAB/MT 14.307

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA CECILIA PRANDINE 

MOLEIRO - OAB:16711

 Intimação para ciência da autorização para levantamento de valores.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 139474 Nr: 3139-46.2017.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ECNM, DNDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALTERLEI MIQUELIN - 

OAB:OAB/MT 14.307

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA CECILIA PRANDINE 

MOLEIRO - OAB:16711

 Em cumprimento ao artigo 1º- Provimento 68/2018-CNJ: Intimação para 

ciência da autorização para levantamento de valores, para querendo 

apresentar impugnação ou recurso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 22528 Nr: 404-89.2007.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZÔNIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO PEREIRA DOS SANTOS, CARLOS 

VALDEMAR BUTTNER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELOI CONTINI - OAB:35912

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANY REIA DE SOUZA 

GONSALES - OAB:OAB 7312

 Intimação do autor para que manifeste-se nos autos, tendo em vista as 

informações de fls. 218/222.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 111970 Nr: 4904-23.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALCIMARA COELHO PACHECO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES 

- OAB:8843/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS CARLOS MONTEIRO 

LAURENÇO - OAB:16780/BA

 Em cumprimento ao artigo 1º- Provimento 68/2018-CNJ: Intimação para 

ciência da autorização para levantamento de valores, para querendo 

apresentar impugnação ou recurso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 40134 Nr: 451-24.2011.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RANDON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILSO WINTERSTEIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELE IZAURA S. CAVALLARI 

REZENDE - OAB:MT/6057, JACKSON NICOLA MAIOLINO - 

OAB:MT/17147/O, PATRICIA BIONDO - OAB:51346, RENATA SUSETE 

CAUDURO NAPURI - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Initmação da parte autora para que impulsione o feito, requerendo o que 

entender de direito, no prazo de 10 dias, sob pena de intimação 

diretamente a autora.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 39795 Nr: 122-12.2011.811.0045

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON LUIZ SELINGER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSEG ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO PRANDINE MOLEIRO - 

OAB:14911-B/MT, RONALDO CESÁRIO DA SILVA - OAB:6781/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS JOAQUIM DE 

OLIVEIRA FRANCO - OAB:17916-PR, MICHELLE A.GANHO ALMEIDA - 

OAB:38602-PR, RICARDO NEWTON RAVEDUTI SANTOS - OAB:OAB/PR 

30.019

 Em cumprimento ao artigo 1º- Provimento 68/2018-CNJ: Intimação para 

ciência da autorização para levantamento de valores, para querendo 

apresentar impugnação ou recurso.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 29236 Nr: 3249-60.2008.811.0045

 AÇÃO: Autorização judicial->Processo de Conhecimento->Seção 
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Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LOURDES CECÍLIA MARIANI BAREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTE JUIZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LEONARDO DE 

MATTOS, para devolução dos autos nº 3249-60.2008.811.0045, Protocolo 

29236, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

3ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001831-21.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL ROSAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE LUCHINA GONCALVES OAB - PR0066227A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. (REQUERIDO)

 

Processo n.º 1001831-21.2018.8.11.0045. Com lastro no teor do art. 334 

do Código de Processo Civil e do Enunciado n.º 27 do FONAMEC, 

Determino a remessa do processo para o CEJUSC – Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT 

que deverá proceder a realização de audiência de conciliação/mediação 

no dia 1 de agosto de 2018, às 9horas. Intime-se a requerente. 

Proceda-se à citação e à intimação do réu. O prazo de 15 (quinze) dias, 

para oferecimento da contestação, será contabilizado a partir da data da 

realização da audiência de conciliação [art. 335, inciso I do Código de 

Processo Civil]. A falta de contestação acarretará em revelia e presunção 

de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial [art. 344 do 

Código de Processo Civil]. O comparecimento à audiência é obrigatório 

(pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio de 

procuração específica, que outorgue poderes para transigir). A ausência 

injustificada à solenidade configura ato atentatório à dignidade da justiça e 

implica na imposição de multa, arbitrada em até 2% sobre o valor atribuído 

a causa [art. 334, § 8.º do Código de Processo Civil]. As partes devem 

estar acompanhadas de advogado ou de Defensor Público [art. 334, § 9.º 

do Código de Processo Civil]. Concedo ao requerente o benefício da 

assistência judiciária gratuita. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 1 de 

maio de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001642-43.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

VERA REJANE BOENO FELTRIN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO BALEM OAB - PR46441 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Processo n.º 1001642-43.2018.8.11.0045. Com efeito, de acordo com a 

norma de regência, as ações previdenciárias propostas contra o Instituto 

Nacional do Seguro Social serão processadas e julgadas pela Justiça 

Estadual, no foro do domicílio dos segurados ou beneficiários [art. 109, § 

3.º da Constituição Federal]. Tratando-se de competência delegada da 

Justiça Federal, em razão da norma inserta na Constituição Federal, que 

visa a facilitar o acesso do segurado à Justiça próximo do local onde 

reside, o domicílio do segurado/beneficiário é considerado absolutamente 

competente para processar e julgar a causa previdenciária, sendo os 

demais Juízos Estaduais absolutamente incompetentes para apreciar a 

demanda [cnf. TRF4, CC nº 130-50.2014.404.0000, Terceira Seção, Des. 

Federal Rogério Favreto, D.E. 13/02/2014]. Por via de consequência, diante 

desta moldura, levando-se em consideração que a requerente reside em 

Tapurah/MT, conforme a redação da petição inicial, com fulcro no art. 64, 

§1º do Código de Processo Civil, Declino de ofício da competência da 

presente ação e Determino a remessa dos autos à Comarca de 

Tapurah/MT. Intime-se. Preclusa esta decisão, cumpra-se. Lucas do Rio 

Verde/MT, em 31 de maio de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de 

Direito.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001596-54.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

KENIA MARASCHIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIAS BERNARDO SOUZA OAB - MT0003898S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARA SANDRA VIAN DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

Processo n.º 1001596-54.2018.811.0045. Intime-se a exequente para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, realize o pagamento das custas judiciais de 

distribuição da missiva, sob pena de devolução. Intimem-se. Lucas do Rio 

Verde/MT, em 31 de maio de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de 

Direito.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001793-09.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAOLA CRISTINA RIOS PEREIRA FERNANDES OAB - MT0009510A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALDEMAR FERREIRA MOURAO - ME (REQUERIDO)

 

INTIMO a parte autora para que providencie o pagamento da diligência do 

oficial de justiça mediante a expedição de guia de recolhimento disponível 

no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu 

Serviços->Guias->Emissão de Guia de Diligência.

Despacho Classe: CNJ-45 PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS

Processo Número: 1002189-83.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE APOLINARIO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1002189-83.2018.8.11.0045. Com efeito, com o advento do 

Código de Processo Civil de 2015, a produção antecipada de provas 

perdeu sua natureza cautelar, tornando-se uma ação probatória 

autônoma, através da qual é possível a produção de provas antes da 

propositura de um processo principal, sem a necessidade de ser 

demonstrado o ‘periculum in mora’, podendo ser promovida a fim de 

viabilizar a autocomposição ou evitar o ajuizamento de futura ação [art. 

381, incisos II e III do Código de Processo Civil]. Não subsistindo, no caso 

concreto, situação de urgência incompatível com a necessidade de prévia 

citação da requerida, Determino que se proceda à citação da requerida 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente contestação [art. 382, § 

1.º do Código de Processo Civil]. O prazo, para oferecimento de 

contestação, será contabilizado a partir da data da juntada do aviso de 

recebimento ou do mandado judicial, devidamente cumprido [art. 335, 

inciso III e 231, ambos do Código de Processo Civil]. Concedo ao 

requerente o benefício da assistência judiciária gratuita. Intimem-se. Lucas 

do Rio Verde/MT, em 3 de julho de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz 

de Direito.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002503-29.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAOLA CRISTINA RIOS PEREIRA FERNANDES OAB - MT0009510A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO LUIZ DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Carta Precatória n.º 1002503-29.2018.8.11.0045. Cumpra-se na forma 
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deprecada, servindo a cópia como mandado. Após, com as baixas 

pertinentes, devolva-se a missiva, consignando-se as homenagens de 

estilo. Lucas do Rio Verde/MT, em 3 de julho de 2018. Cristiano dos Santos 

Fialho, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002373-39.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

TRANSPORTADORA DJEIME LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME RODRIGUES PASCHOALIN OAB - SP248154 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO CIMI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Carta Precatória n.º 1002373-39.2018.8.11.0045. Intimem-se a exequente 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, proceda ao pagamento das 

despesas de distribuição da carta precatória, sob pena de devolução da 

missiva. Após, com o pagamento, cumpra-se na forma deprecada, 

servindo a cópia como mandado. Depois, com as baixas pertinentes, 

devolva-se a missiva, consignando-se as homenagens de estilo. Lucas do 

Rio Verde/MT, em 3 de julho de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de 

Direito.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002362-10.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ISOLDE ERDMANN GUNTZEL (EXECUTADO)

ISOMAC COMERCIO DE PECAS E MAQUINAS DE COSTURA NOVAS E 

USADAS LTDA - ME (EXECUTADO)

JOAO GILBERTO GUNTZEL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1002362-10.2018.8.11.0045. Proceda-se à citação dos 

executados para que, no prazo de 03 (três) dias, realizem a quitação da 

dívida, das custas e despesas processuais [art. 829 do Código de 

Processo Civil] ou, no prazo de 15 (quinze) dias, independentemente de 

penhora, de depósito ou de caução, se oponham à execução, através de 

embargos de devedor [art. 914 e art. 915, ambos do Código de Processo 

Civil]. A ausência de pagamento voluntário, no prazo de 03 (três) dias, 

acarretará: a) na expedição de mandado de penhora e avaliação [art. 829, 

§ 1.º do Código de Processo Civil]; b) na inclusão de registro desabonador 

em cadastros de proteção ao crédito [art. 782, § 3.º do Código de 

Processo Civil]. Arbitro honorários de advogado no percentual 

correspondente a 10% do valor total devido, registrando-se que, para a 

hipótese de pronto pagamento, a verba sofrerá redução pela metade [art. 

827, paragrafo único do Código de Processo Civil]. Intimem-se os 

executados para que, no prazo de 15 (quinze) dias, reconhecendo o 

crédito e comprovando o depósito de 30% do valor da execução, 

requeiram o parcelamento da dívida em até 06 (seis) prestações mensais, 

acrescidas de correção monetária e juros de 1% ao mês [art. 916 do 

Código de Processo Civil]. Lucas do Rio Verde/MT, em 3 de julho de 2018. 

Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002527-57.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUEL ANTONIO MENDES (REQUERENTE)

VAGNER HENRIQUE MARIANO DUTRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL BARION DE PAULA OAB - MT0011063A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO CARLOS DA SILVA STEFANELLO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1002527-57.2018.811.0045 Cumpra-se na forma deprecada, 

com as baixas pertinentes, devolva-se a missiva, consignando-se as 

homenagens de estilo. Lucas do Rio Verde/MT, em 03 de julho de 2018. 

Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000279-21.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO DOS SANTOS GUILHERME (AUTOR)

MARIA DAS VITORIAS DOS SANTOS GUILHERME (AUTOR)

MARIA GENARIA DOS SANTOS GUILHERME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVERTON COVRE OAB - MT0015255A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDETE FELIZARDA MORAES NERES (RÉU)

REGINALDO CLEMENCIA NERES (RÉU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1000279-21.2018.8.11.0045. Proceda-se a intimação dos 

requerentes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem sobre o 

teor da certidão do oficial de justiça (evento nº 11788349), e promovam o 

andamento do processo. Lucas do Rio Verde/MT, em 3 de julho de 2018. 

Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 11245 Nr: 220-41.2004.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP. AGROP. E INDUSTRIAL LUVERDENSE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADAIR BOITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA APARECIDA GOBBI - 

OAB:16324, CEZAR KREIN - OAB:7350-B/MT, HUGO LEONARDO 

GARCIA DE AQUINO - OAB:7.691/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 2004/121 – CÓD. 11245.

Tomando-se em consideração que o devedor não integralizou o 

pagamento da dívida, com lastro no conteúdo do art. 835, inciso I e art. 

854, ambos do Código de Processo Civil, DETERMINO a realização de 

penhora de dinheiro em depósito em conta corrente e/ou em aplicações 

financeiras, de propriedade do executado, balizada no limite da totalidade 

do valor da dívida. Concretize-se o bloqueio, através do sistema 

BacenJud, providenciando-se a juntada ao processo de cópia do 

comprovante da operação.

Efetivada, com sucesso, parcial ou integral, a penhora eletrônica de 

valores em dinheiro, o documento gerado pelo sistema BacenJud, que 

demonstra a constrição, produzirá o mesmo efeito do auto de penhora, 

haja vista que preenche os requisitos mínimos previstos no art. 838 do 

Código de Processo Civil [cf.: STJ, REsp n.º 1.415.522/ES, 2.ª Turma, Rel.: 

Min. Humberto Martins, j. 17/09/2015], devendo ser procedida a intimação 

das partes acerca do teor do ato processual executivo da penhora.

Para a hipótese de não-localização de bens, passíveis de penhora, 

proceda-se à intimação do credor para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

promova o andamento no processo.

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 11 de junho de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 593 Nr: 7-21.1993.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLRVL-C

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SSFECC, NFDR, JFDR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELAR COMIRAN - 

OAB:5079/MT, LUCIANA DE JESUS RIBEIRO PINHO - OAB:7973-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 7-21.1993.811.0045 – CÓD. 593.

Tomando-se em consideração que os devedores não integralizaram o 

pagamento da dívida, com lastro no conteúdo do art. 835, inciso I e art. 

854, ambos do Código de Processo Civil, DETERMINO a realização de 
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penhora de dinheiro em depósito em conta corrente e/ou em aplicações 

financeiras, de propriedade dos executados, balizada no limite da 

totalidade do valor da dívida. Concretize-se o bloqueio, através do sistema 

BacenJud, providenciando-se a juntada ao processo de cópia do 

comprovante da operação.

Efetivada, com sucesso, parcial ou integral, a penhora eletrônica de 

valores em dinheiro, o documento gerado pelo sistema BacenJud, que 

demonstra a constrição, produzirá o mesmo efeito do auto de penhora, 

haja vista que preenche os requisitos mínimos previstos no art. 838 do 

Código de Processo Civil [cf.: STJ, REsp n.º 1.415.522/ES, 2.ª Turma, Rel.: 

Min. Humberto Martins, j. 17/09/2015], devendo ser procedida a intimação 

das partes acerca do teor do ato processual executivo da penhora.

Para a hipótese de não-localização de bens, passíveis de penhora, 

proceda-se à intimação da credora para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

promova o andamento no processo.

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 05 de junho de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 3492 Nr: 946-88.1999.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GEMA DAL BOSCO, ESPOLIO ABEL DAL BOSCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLENDINO A. CASTELAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE MARCON - 

OAB:4660-B/MT, DRA ANDRÉIA LEHNEN - OAB:10752A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 946-88.1999.811.0045.

Compulsando o processo, é possível divisar que o exequente ajuizou ação 

de execução para entrega de coisa incerta que, até a presente fase 

processual, ainda não foi objeto de conversão para ação de execução por 

quantia certa. O procedimento da ação de execução para entrega de 

coisa não permite a realização da penhora de bens, visto que visa a 

satisfação natural da obrigação jurídica, através da efetiva entrega da 

coisa, objeto do contrato, e, apenas após a não-localização do bem e a 

conversão da demanda, é que o exequente pode realizar a expropriação 

de bens.

Na ação de execução para entrega de coisa incerta, a viabilidade da 

conversão da demanda para execução por quantia certa pressupõe, 

como condição indispensável, que o devedor não realize 

espontaneamente a entrega ou o depósito da coisa e que o bem não seja 

encontrado, em razão de deterioração ou de alienação para terceiro [art. 

809 do Código de Processo Civil/2015]. Há a necessidade, portanto, de 

prévia expedição de mandado de busca e apreensão ou imissão de posse 

e da não-localização do bem para a conversão do procedimento.

 Na hipótese concreta, não foi determinada a expedição de mandado de 

busca e apreensão, sequer realizada a conversão da ação. Portanto, 

INDEFIRO, nesta quadra processual, a realização da penhora de mais 

bens do executado. MANTENHO, contudo, com a natureza de arresto 

cautelar de bens, as penhoras já consumadas no processo.

DETERMINO a expedição, imediata, de mandado de busca e apreensão, 

que deverá ser instrumentalizado através de carta precatória [art. 806, § 

2.º do Código de Processo Civil/2015].

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 25 de junho de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 32429 Nr: 406-88.2009.811.0045

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARQUIMEDES FERMINO DE LIMA & CIA LTDA, 

SOLEICA FÁTIMA DE GÓES F. DE LIMA, ARQUIMEDES FERMINO DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOM JUNIOR - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SOLEICA FÁTIMA DE GÓES 

FERMINO DE LIMA - OAB:OAB/MT 4.049

 Processo n.º 2009/47 – CÓD. 32429.

Revendo-se detidamente o feito, verifica que se trata de execução fiscal 

destinada à cobrança de crédito tributário derivado do Imposto sobre 

Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS, cujo prazo prescricional 

tem início com o advento da constituição definitiva do crédito tributário [art. 

174 do Código Tributário Nacional], que, à míngua da existência de 

demonstração da data da notificação do contribuinte, corresponde ao 

primeiro dia útil seguinte a data do vencimento do débito. O Imposto sobre 

Circulação de Mercadorias e Serviços é tributo sujeito a lançamento por 

homologação, em que o recolhimento é exigido, independentemente de 

prévia manifestação do sujeito ativo. Não subsistindo pagamento 

voluntário, o lançamento é realizado de ofício.

Logo, diante desta perspectiva, considerando-se que o vencimento dos 

créditos tributários se efetivou durante o período compreendido entre as 

datas de 05/08/2002 (data mais antiga) e 05/01/2003 (data mais 

contemporânea) (fl. 10) e a decisão judicial que determinou a citação na 

execução fiscal somente foi proferida no dia 04/11/2009 (fls. 11/12), como 

forma de evitar vulneração à regra da vedação à decisão-surpresa [art. 

10 do Código de Processo Civil], proceda-se à intimação da exequente, 

mediante a estrita observância da regra prevista no art. 412, §§ 5.º, 6.º, 

7.º e 8.º da CNGCGJ/TJMT, para que, no prazo de 10 (dez) dias, se 

manifeste a respeito da configuração da prescrição. Depois, venham 

conclusos.

Lucas do Rio Verde/MT, em 25 de junho de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 121121 Nr: 1132-18.2016.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDILSON LEOMAR MICHELS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mariana Souza Bahdur - 

OAB:48359/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUBENS GASPAR SERRA - 

OAB:119859/SP

 Processo n.º 1132-18.2016.811.0045 – CÓD. 121121.

A escrivania deverá elaborar certidão, com o objetivo de especificar se a 

executada, devidamente intimada acerca do bloqueio de valores (fls. 65 e 

71), apresentou manifestação. Não havendo manifestação, expeça-se 

alvará de liberação, da quantia em dinheiro depositada no processo, em 

prol do exequente.

 Intime-se o exequente, mediante a expedição de carta guarnecida com 

aviso de recebimento, acerca da liberação dos valores em dinheiro, 

realizada através da ordem de expedição de alvará [art. 450, § 3.º da 

CNGCGJ/TJMT]. Intime-se o exequente, através do advogado constituído, 

via DJe, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, decline se a executada 

realizou a quitação integral da obrigação, registrando-se que a ausência 

de manifestação no prazo indicado, implicará em manifestação implícita de 

concordância quanto a extinção do processo pelo pagamento da 

obrigação. Depois, venham conclusos.

Lucas do Rio Verde/MT, em 20 de junho de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 42663 Nr: 2972-39.2011.811.0045

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PARANÁ MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDEMAR RODRIGUES GULARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDY WILSON PICCINI - 

OAB:4950/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 2972-39.2011.811.0045 – CÓD. 42663.

A escrivania deverá promover a alteração dos dados e informações 

relativas aos cadastros de advogados no presente processo, com o 

objetivo de atualizar os registros dos advogados que patrocinam os 

interesses da requerente (fls. 68 e 77).

Proceda-se à citação do réu, mediante a expedição de carta precatória, 
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registrando-se o referencial de endereço acostado à fl. 73, nos termos da 

decisão acostada à fl. 69.

Lucas do Rio Verde/MT, em 20 de junho de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 112290 Nr: 5081-84.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUCLIDES PEREIRA DE MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES 

- OAB:8843/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:MT-14992/A

 Processo n.º 5081-84.2015.811.0045 – CÓD. 112290.

Intime-se a requerida para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste 

sobre o pedido de desistência da ação, formulado pelo autor [art. 485, § 

4.º do Código de Processo Civil].

Lucas do Rio Verde/MT, em 20 de junho de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 86370 Nr: 165-75.2013.811.0045

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M.L. MENEGUETTI, RENAN FELIPE MENEGHETTI 

DE SOUZA, Justina Virginia Meneghetti de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSLEINE FERREIRA DE 

MATTOS - OAB:MT/6.233-E

 Processo n.º 165-75.2013.811.0045 – CÓD. 86370.

Considerando-se que a devedora aderiu ao processo de compensação da 

dívida, suspendo o andamento do processo executivo pelo prazo de 90 

(noventa) dias. Após, exaurido o prazo, intime-se a exequente, mediante a 

observância do conteúdo normativo do art. 412, §§ 5.º, 6.º, 7.º e 8.º da 

CNGCGJ/TJMT, para que, no prazo de 10 (dez) dias, promova o 

andamento no processo.

Lucas do Rio Verde/MT, em 20 de junho de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 118226 Nr: 8547-86.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE ANTONIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDNILSON ZANARDINI MENEZES - 

OAB:16313-MT, RAFAELA KRAINOVIC RIZZARDI - OAB:16859/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 8547-86.2015.811.0045 – CÓD. 118226.

DETERMINO que se expeça requisição de pagamento dos honorários do 

perito.

Intime-se a requerente para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifeste 

sobre a proposta de acordo formulada pela autarquia requerida (fl. 77).

Lucas do Rio Verde/MT, em 20 de junho de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 105618 Nr: 1602-83.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRACI HEITOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRA N. B. SAVOLDI - 

OAB:9216/MT, LUCIANA DE JESUS RIBEIRO PINHO - OAB:7973-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 1602-83.2015.811.0045 – CÓD. 105618.

DETERMINO que se expeça requisição de pagamento dos honorários do 

perito.

Intime-se a requerente para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifeste 

sobre a proposta de acordo formulada pela autarquia requerida (fl. 264).

Lucas do Rio Verde/MT, em 20 de junho de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 95310 Nr: 2142-68.2014.811.0045

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E 

TECNOLOGIA - INMETRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONAS NASCIMENTO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOLANGE DE HOLANDA ROCHA 

PROCURADORA FEDERAL - OAB:MAT. 1381114

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO ALVES DE 

OLIVEIRA - OAB:MG/123970

 Processo n.º 2142-68.2014.811.0045 – CÓD. 95310.

Certifique-se o trânsito em julgado da sentença prolatada nos autos. Após, 

arquive-se o processo.

Lucas do Rio Verde/MT, em 20 de junho de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 105644 Nr: 1615-82.2015.811.0045

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MRCDS, BDCM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MEDFS, CSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO JESUS P. TORRANO - 

DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUGO ROGÉRIO 

GROKSKREUTZ - OAB:MT/13.407-B, SERGIO ALBERTO BOTEZINI - 

OAB:8189-B MT

 Processo n.º 1615-82.2015.811.0045 – CÓD. 105644.

Designo o dia 21 de agosto de 2018, às 14h30min, para realização de 

audiência de instrução. Com fundamento no teor do art. 357, § 4.º do 

Código de Processo Civil, concedo às partes o prazo comum de 15 

(quinze) dias para apresentarem rol de testemunhas (que deverá conter, 

sempre que possível: nome, profissão, estado civil, idade, número de CPF, 

número de identidade e endereço completo da residência e do local de 

trabalho), sob a pena de preclusão [art. 450 do Código de Processo Civil].

Incumbe ao advogado consti¬tuído pela parte informar ou intimar a 

testemunha arrolada acerca do agendamento da audiência de instrução, 

observadas as regras do art. 455 do Código de Processo Civil.

Intimem-se as partes, mediante a expedição de mandado judicial, 

registrando-se que o não-comparecimento à audiência ou a recusa a 

prestar depoimento pessoal produzirá o efeito da confissão [art. 385, § 1.º 

do Código de Processo Civil].

Intimem-se.

 Lucas do Rio Verde/MT, em 25 de junho de 2018.

 Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 108865 Nr: 3301-12.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AVILANE GUEDES DE MOTA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS FRATARI DA SILVEIRA 

TAVARES - OAB:11.445/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na peça inicial 

por Avilane Guedes de Mota Santos contra o INSS, para o fim de:a) 

CONFIRMAR, na sua feição integral, a tutela de urgência precedentemente 

concedida e, como corolário natural, DETERMINAR que o INSS realize o 

pagamento do benefício de auxílio-doença, para a requerente Avilane 

Guedes de Mota Santos, contado a partir do requerimento administrativo 

(28/07/2011), até a data da juntada aos autos do laudo médico 

(05/05/2017), a partir de quando deverá converter o benefício de 

auxílio-doença em aposentadoria por invalidez;b) CONDENAR a autarquia 

requerida no pagamento dos valores das parcelas vencidas e não pagas 

administrativamente, devendo incidir juros de mora desde a citação ou 

desde quando devidos, se posteriores à citação, segundo a remuneração 

oficial da caderneta de poupança, além de correção monetária pelo INPC, 

desde quando cada benefício for devido, compensando-se os benefícios 

inacumuláveis recebidos no período;c) DECLARAR encerrada a atividade 

cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, ESTABELEÇO que a autarquia 

requerida deva ficar isenta do pagamento das custas judiciais. CONDENO 

a autarquia requerida no pagamento de honorários advocatícios ao 

patrono da parte adversa, fixados no percentual de 10% do valor da 

condenação.DEIXO DE DETERMINAR a remessa necessária da sentença, 

visto que o valor total da condenação, na hipótese concreta, não excede o 

limite-paradigma de 1.000 salários mínimos.Considerando o teor do extrato 

de informações do benefício, juntado na fl. 214 dos autos, dando conta de 

que o auxílio-doença foi cessado em 10/02/2018, como forma de 

concretizar o comando emanado da decisão judicial proferida, EXPEÇA-SE 

ofício ao Gerente Executivo do INSS em Cuiabá/MT, com o intuito de 

requisitar, no prazo improrrogável de 10 dias, o restabelecimento do 

auxílio-doença à autora Avilane Guedes de Mota Santos.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 80050 Nr: 4092-20.2011.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PARANÁ MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUIOMARA MARCHIORI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL MARZARI - 

OAB:MT/15507, Danusa Serena Oneda - OAB:13124-B/MT, RAQUEL 

CASONATTO - OAB:MT/10.798

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 4092-20.2011.811.0045.

A escrivania deverá elaborar certidão, com a finalidade de atestar se 

houve o depósito do valor da diligência do oficial de justiça, necessário 

para o cumprimento do mandado de citação expedido na fl. 141 dos autos.

Em caso negativo, proceda-se à intimação da requerente para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, providencie o pagamento do valor da diligência 

do oficial de justiça, sob pena de extinção do processo sem o julgamento 

do mérito, dado a ausência de pressuposto processual.

Lucas do Rio Verde/MT, em 28 de junho de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 82914 Nr: 2359-82.2012.811.0045

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVANIA GELLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTE JUIZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HUMBERTO DE 

OLIVEIRA JUNIOR - OAB:11208-B/MT, EDY WILSON PICCINI - 

OAB:4950/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 2359-82.2012.811.0045.

Intime-se a inventariante para que, no prazo de 10 (dez) dias, se 

manifeste sobre o teor dos documentos juntados nas fls. 141/145 e 

151/153. Em seguida, abra-se nova vista dos autos ao Ministério Público 

para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifeste.

Após, voltem conclusos para sentença.

Lucas do Rio Verde/MT, em 28 de junho de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 157044 Nr: 868-34.2010.811.0005

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUIÇÃO DIAMANTINENSE DE EDUCAÇÃO E 

CULTURA - IDEC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIETE FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESDRAS SIRIO VILA REAL - 

OAB:8364/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 868-34.2010.811.0045.

Abra-se vista dos autos à Defensoria Pública para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, se manifeste sobre a contestação/impugnação à 

reconvenção (fls. 177/178).

Proceda-se também a intimação das partes para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, especifiquem as provas que pretendem produzir, 

apresentando de forma fundamentada a sua necessidade.

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 28 de junho de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 93437 Nr: 587-16.2014.811.0045

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: J S DIESEL MECANICA E AUTO PEÇA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUNICE HUBNER DA LUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBANO DENICOLÓ - 

OAB:MT/13.516-B, ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES - OAB:8843/MT, 

ARTUR DENICOLÓ - OAB:18.395/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 587-16.2014.811.0045.

Considerando-se que a consumação da citação pessoal da requerida, 

secundada com o exaurimento de todos os meios tradicionais de 

localização, se frustrou, com lastro no teor do art. 257, inciso I do Código 

de Processo Civil, DETERMINO que se proceda à citação mediante a 

expedição de edital. Estabeleço, com fundamento no art. 257, inciso III do 

Código de Processo Civil, prazo de 60 (sessenta) dias.

Lucas do Rio Verde/MT, em 28 de junho de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 42579 Nr: 2888-38.2011.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ FERNANDO MACHADO ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HUMBERTO DE 

OLIVEIRA JUNIOR - OAB:11208-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A/MT

 Processo n.º 2888-38.2011.8.11.0045.

 O exame dos embargos de declaração, com caráter infringente, opostos 

com o objetivo de promover a integração e a modificação da decisão 

judicial, deve, como condição indispensável, em respeito à integridade dos 

princípios do contraditório e da ampla defesa [art. 5.º, inciso LV da 

CRFB/88], ser precedido da prévia intimação da parte embargada, sob 

pena do julgamento padecer de nulidade absoluta. Este é o entendimento 

pacificado no âmbito da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de 
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Justiça [cf.: STJ, REsp n.º 1.363.829/SP, 3.ª T., Rel.: Min. Sidnei Beneti, j. 

20/03/2014; STJ, AgRg no REsp n.º 1.086.352/RS, 6.ª T., Rel.: Min. Rogério 

Schietti Cruz, j. 01/10/2013; STJ, REsp n.º 1.295.807/RS, 3.ª T., Rel.: Min. 

Nancy Andrighi, j. 11/04/2013].

Por via de consequência, com fundamento no conteúdo do art. 1.023, § 2.º 

do Código de Processo Civil, DETERMINO a intimação da empresa 

requerida para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste acerca do 

teor dos embargos de declaração, formulados pelo autor.

A escrivania deverá elaborar certidão, com a finalidade de atestar se 

embargos de declaração, interpostos pelo requerente, são tempestivos.

Após, venham os autos conclusos para exame.

Lucas do Rio Verde/MT, em 28 de junho de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 102792 Nr: 144-31.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  I n c i d e n t e  d e  F a l s i d a d e - > I n c i d e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEANDRO MUSSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOCI PICCINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PERSIO OLIVEIRA LANDIM - 

OAB:12.295/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIA CAROLINA MORETTO 

RIZZATO RODRIGUES - OAB:9301/MT, LIANA MARA COCCO 

MUNARETTO - OAB:7134/MT

 Providencie-se a regularização dos registros de distribuição do processo, 

para efeito de retificar a natureza da demanda, visto que se trata de ação 

que objetiva concretizar o cumprimento de sentença, promovida por Joci 

Piccini contra Leandro Mussi.

Proceda-se à intimação do executado Leandro Mussi, na pessoa do 

advogado constituído, via DJe, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se 

manifeste sobre o pedido de compensação/acerto de contas, envolvendo 

os créditos/débitos oriundos neste incidente e na ação principal código nº 

100877, formulado na petição das fls. 100/106 dos autos.

Lucas do Rio Verde/MT, em 28 de junho de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 121581 Nr: 1385-06.2016.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDERLEIA PEREIRA, ALZIRA PEREIRA DA SILVA, 

EDINÉIA PEREIRA, LUCINÉIA PEREIRA, ANDREIA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALE DO VERDE TRANSPORTES LTDA -ME, 

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIDIANE PAULA DE SOUSA - 

OAB:17437-B/MT, MARCO ANTONIO MENDES - OAB:11341-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13245-A/MT, RAFAEL BARION DE 

PAULA - OAB:11063-B/MT

 Processo n° 1385-06.2016.811.0045.

A escrivania deverá elaborar certidão, com a finalidade de atestar se a 

litisdenunciada Sul América Companhia Nacional de Seguros, devidamente 

intimada, apresentou memoriais escritos. Após, voltem conclusos para 

sentença.

Lucas do Rio Verde/MT, em 28 de junho de 2018.

 Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 113680 Nr: 5922-79.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRA REGINA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO TV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICTOR ALIPIO AZEVEDO 

BORGES - OAB:RO-13.975

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B/MT

 Processo n.º 5922-79.2015.811.0045

Cumpra-se integralmente a decisão juntada na fl. 69 dos autos. Após, 

arquive-se.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 123729 Nr: 2418-31.2016.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDERSON DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SICREDI OURO VERDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:OAB/MT 19077-A

 Processo n.º 2418-31.2016.811.0045.

Trata-se de Ação Revisional de Contrato formulado por Anderson dos 

Santos contra Sicredi Ouro Verde –MT, que visa a renegociação do 

contrato com parcelas mensais que não ultrapasse 30% da margem da 

renda mensal liquida, bem como a exclusão do nome nos órgãos de 

proteção ao crédito, SPC e Serasa.

Vieram os autos conclusos para deliberação.

É o sucinto relatório. Passo a decidir.

 Compulsando o material cognitivo produzido no processo, depreende-se 

que as partes litigantes firmaram transação civil com o objetivo de por fim 

à celeuma estabelecida. Cumpre destacar, também, que conforme se 

extrai do conteúdo do termo de acordo, não foram estabelecidas cláusulas 

exorbitantes e/ou que possam receber a pecha de ilegais, de sorte que 

nenhum óbice se apresenta à homologação da transação civil, visto que 

em consonância com os ditames legais.

Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, cujas cláusulas e condições 

fazem parte integrante desta decisão, e, como consequência, JULGO 

EXTINTO o presente feito, com julgamento do mérito, com supedâneo no 

art. 487, inciso III, alínea ‘b’ do Código de Processo Civil.

Sem custas, dado o beneplácito da assistência judiciária gratuita.

Preclusa a decisão judicial, arquive-se o processo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 29 de junho de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 24916 Nr: 2766-64.2007.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIR CARLOS CRIVELETTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÉDIO PASOLINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIR CARLOS CRIVELETO - 

OAB:4917/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADELAR COMIRAN - 

OAB:5079/MT, EDUARDO FONSECA VILLELA - OAB:9973/MT

 Processo n.º2766-64.2007.811.0045.

INDEFIRO o pedido de expedição de ofício, com o objetivo de realizar 

penhora de ativos financeiros, de propriedade do executado, existentes 

em cooperativas de crédito. É que, desde maio de 2016, as cooperativas 

de crédito estão incluídas definitivamente no Sistema BacenJud, conforme 

n o t í c i a  e x t r a í d a  d o  s i t e  d o  C N J 

[http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/82069-cooperativas-de-credito-sao-incl

uidas-no-sistema-bacenjud]. Na hipótese concreta, a ordem judicial de 

bloqueio de valores foi dirigida para todas as instituições financeiras 

cadastradas, ocasião em que se verificou que a executada não possuía 

vínculos de relação bancária.

A ecrivania deverá elaborar certidão, com a finalidade de atestar se o 

executado, devidamente intimado acerca da penhora parcial de dinheiro, 

apresentou impugnação à penhora. Não havendo manifestação do 

devedor, converto a penhora em quitação parcial da divida e determino a 
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expedição de alvará de liberação, da quantia em dinheiro depositada no 

processo, em prol do exequente. Após, intime-se o exequente para que, 

no prazo de 10 (dez) dias, promovam o andamento no processo, 

indicando bens, passíveis de penhora, e apresentando a memória de 

cálculo atualizada da dívida.

Lucas do Rio Verde/MT, em 21 de junho de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito..

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 114261 Nr: 6311-64.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADAMES VARGAS E MIL LTDA, VIDAL MIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WOLNEY CEZA MESQUITA 

TOLEDO - OAB:7260/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B/MT

 Processo n.º 6311-64.2015.811.0045.

Providencie-se a regularização dos registros de distribuição do processo, 

para efeito de retificar a natureza da demanda, visto que se trata de ação 

que objetiva concretizar o cumprimento de sentença.

Proceda-se à intimação da executada, na pessoa do advogado 

constituído, via DJe [art. 513, § 2.º, inciso I do Código de Processo Civil], 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, realize o pagamento integral do 

débito, acrescido de custas judiciais [art. 523 do Código de Processo Civil]. 

Transcorrido o prazo de 15 (quinze) dias sem quitação voluntária da 

dívida, inicia-se, de imediato, independentemente de penhora e nova 

intimação, o prazo de 15 (quinze) dias para apresentação de impugnação 

[art. 525 do Código de Processo Civil].

A ausência de pagamento voluntário no prazo de 15 (quinze) dias 

acarretará: a) na imposição de multa de 10%; b) no pagamento de 

honorários de advogado, arbitrados no percentual de 10% sobre o valor 

dado à causa [art. 523, § 1.º do Código de Processo Civil]; c) na 

expedição de mandado de penhora e avaliação [art. 523, § 3.º do Código 

de Processo Civil]; d) na realização de apontamento de protesto da 

decisão judicial e de inclusão de registro em cadastros de inadimplentes 

[art. 517 e art. 782, § 3.º, ambos do Código de Processo Civil].

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 28 de junho de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 118407 Nr: 8636-12.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAFAEL AUGUSTO BIRFELD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBANO DENICOLÓ - 

OAB:MT/13.516-B, ARTUR DENICOLÓ - OAB:18.395/MT, WILLIAN 

GONÇALVES DA SILVA - OAB:18400/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANE LUCHINA GONÇALVES 

- OAB:66227-PR, FLÁVIO CALDEIRA BARRA - OAB:MT/13.465-A

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na petição 

inicial da ação de cobrança por Rafael Augusto Birfeld contra o Município 

de Lucas do Rio Verde/MT e, como consequência, DECLARO encerrada a 

atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no 

art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.Pelo princípio da 

sucumbência, com esteio no conteúdo normativo do art. 85, § 2.º do 

Código de Processo Civil, CONDENO o requerente no pagamento de 

custas judiciais e honorários de advogado, destinados ao patrono da parte 

adversa, fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa, 

considerando-se o trabalho desenvolvido por parte do advogado, a 

natureza da demanda e o interstício temporal que o processo tramitou.Fica 

suspensa a exigibilidade do pagamento das custas judiciais e honorários 

de advogado, destinadas ao patrono da parte adversa, infligido ao autor, 

devido à concessão do benefício da assistência judiciária gratuita [art. 98, 

§ 3.º do Código de Processo Civil].Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.Lucas do Rio Verde/MT, em 26 de junho de 2018.Cristiano dos 

Santos Fialho,Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 109005 Nr: 3374-81.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOELSO HELGER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAMUEL LEMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO DE MATTOS - 

OAB:14561-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON LEIMANN - 

OAB:MT/16431-A

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido vertido na peça inicial 

ajuizada por Joelso Helger contra Samoel Leman, para o fim de 

CONFIRMAR, na sua feição integral, a tutela de urgência precedentemente 

concedida e, como corolário natural:a) DECLARAR rescindido o contrato 

de compra e venda firmado entre as partes (fls. 15/18), ficando 

consolidada a posse e a propriedade do bem objeto da avença, nas mãos 

do requerente;b) CONDENAR o requerido ao pagamento da multa 

contratual, no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), com incidência de 

correção monetária, calculada pelo IPC-Fipe, contabilizada a partir do 

ajuizamento da ação (11/06/2015), e juros moratórios na ordem de 12% ao 

ano (art. 406 e art. 591, ambos do Código Civil de 2.002 e art. 161, § 1.º do 

CTN), contados a partir da data da citação (29/10/2015);c) DECLARAR 

encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com 

supedâneo no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil/2015.Pelo 

princípio da sucumbência, com esteio no conteúdo normativo do art. 85, § 

2.º do Código de Processo Civil, CONDENO o requerido no pagamento de 

custas judiciais e de honorários de advogado, destinados ao patrono da 

parte adversa, fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa, 

considerando-se o trabalho executado por parte do advogado e o 

interstício temporal que o processo tramitou.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.Lucas do Rio Verde/MT, em 26 de junho de 2018.Cristiano dos 

Santos Fialho,Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 99181 Nr: 5338-46.2014.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADELTO DENICOLÓ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMILSON JÚNIOR FRASSON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - 

OAB:18.395/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIRCEU PERES FARIAS JUNIOR 

- OAB:17765A, FABIO PRANDINE MOLEIRO - OAB:14911-B/MT, 

RONALDO CESÁRIO DA SILVA - OAB:6.781/MT

 Processo n.º 5338-46.2014.811.0045 – CÓD. 99181.

Item I – A escrivania deverá elaborar certidão, com o objetivo de 

especificar se o executado, devidamente intimado acerca do bloqueio de 

valores (fl. 72), apresentou manifestação. Não havendo manifestação, 

expeça-se alvará de liberação, da quantia em dinheiro depositada no 

processo, em prol do exequente.

 Item II – Conforme já mencionado na decisão acostada à fl. 55 dos autos, 

a decisão judicial que autorizou o parcelamento da dívida, na forma do art. 

745-A do Código de Processo Civil de 1973 não produz o efeito de 

sentença condenatória. Com o descumprimento do parcelamento por parte 

do devedor, o processo retomou o seu curso com a adoção do rito 

processual original. Por via de consequência, é inviável, no presente caso, 

a cobrança da multa do art. 523 do Código de Processo Civil de 2015, 

conforme os cálculos apresentados pelo exequente na fl. 74. Diante disto, 

DECOTO dos cálculos a cobrança da multa do art. 523 do Código de 

Processo Civil de 2015. A tentativa do exequente de incluir estes valores 

na execução, ao arrepio da lei e de decisão judicial expressa, é um flerte 

com a litigância de má-fé.

Intime-se o exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente 

nova memória de cálculo atualizada da dívida, nos parâmetros da presente 

decisão. Após, voltem-me os autos conclusos para análise do pedido de 

bloqueio de valores.

 Item III – Intimem-se.
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Lucas do Rio Verde/MT, em 25 de junho de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 155238 Nr: 3001-45.2018.811.0045

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CEREAIS RUVIARO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO DOERNER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL WINTER - 

OAB:MT/11.470, EDUARDO ANTUNES SEGATO - OAB:MT13546

 INTIMO a parte ré por seu procurador para que providencie o pagamento 

da diligência do oficial de justiça mediante a expedição de guia de 

recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso 

(www.tjmt.jus.br) no menu Serviços->Guias->Emissão de Guia de 

Diligência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 36644 Nr: 1678-83.2010.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORION COMÉRCIO DE IMÓVEIS EIRELLI - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COSTA SEMENTES E MÁQUINAS LTDA, 

VICENTE APARECIDO FRANCISCO COSTA, ILDA ONESCO COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMES LEONARDO PARENTE DE 

AVILA - OAB:5367/O, PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 

7074

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kamilla Espindola Ferreira - 

OAB:17746/MT, MURILO CASTRO DE MELO - OAB:11449/MT

 Processo n.º 1678-83.2010.811.0045.

Considerando-se a falta de apresentação de impugnação, por parte dos 

devedores, com lastro no conteúdo normativo do art. 876, § 4.º, inciso II do 

Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido de adjudicação do bem móvel, 

objeto do ato de constrição judicial, no valor total da avaliação, orçado em 

R$ 3.052.175,00 (três milhões, cinquenta e dois mil, cento e setenta e 

cinco reais). Proceda-se à intimação dos devedores, através de seu 

advogado constituído, via DJe, acerca do teor da decisão que determinou 

a adjudicação do bem e, escoado o prazo de 05 (cinco) dias, sem 

impugnação, DETERMINO a lavratura de auto de adjudicação e de 

mandado de imissão na posse [art. 877 do Código de Processo Civil].

Com relação ao valor da dívida remanescente, levando-se em 

consideração a expressa concordância dos devedores (fls. 1589/1590), 

HOMOLOGO o cálculo apresentado pela exequente na fl. 1586 dos autos, 

que indica o valor de R$ 1.516.948,44 (um milhão, quinhentos e dezesseis 

mil, novecentos e oitenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos), 

atualizado até a data de 22/05/2018.

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 28 de junho de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 153423 Nr: 1964-80.2018.811.0045

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO CARLOS BALABAN, MARIANO BALABAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADM DO BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOLEICA FÁTIMA DE GÓES 

FERMINO DE LIMA - OAB:OAB/MT 4.049

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7504/MT

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

formulado, na petição inicial dos embargos à execução, por João Carlos 

Balaban e Mariano Balaban contra Adm do Brasil Ltda, para o fim de:a) 

REDEFINIR o valor atribuído à multa contratual e, como consequência 

direta, ORDENAR que o percentual de incidência da cláusula penal 

permaneça estabelecido no patamar equivalente a 20% do valor total da 

prestação em atraso;b) INDEFERIR os demais requerimentos.c) 

DECLARAR encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do 

feito, com supedâneo no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.Pelo 

princípio da sucumbência, dado à sucumbência parcial [art. 86 do Código 

de Processo Civil], deverá arcar, os embargantes/devedores, com 50% 

das custas processuais e a companhia embargada/credora com os 

demais 50% remanescentes. Com espeque no conteúdo do art. 85, § 2.º 

do Código de Processo Civil, CONDENO os embargantes/devedores, no 

pagamento de honorários advocatícios ao patrono da parte adversa, 

fixados no percentual de 10% do valor atribuído à causa e, também, a 

embargada no pagamento de honorários de advogado, arbitrados na 

proporção de 10% do valor atribuído à causa, considerando-se a natureza 

da demanda, o trabalho desenvolvido por parte dos advogados e o lapso 

de tempo em que o processo tramitou, vedada a possibilidade de 

compensação [art. 85, § 14.º do Código de Processo Civil].Uma vez 

preclusa a presente decisão, DETERMINO que seja trasladada cópia 

integral do presente veredicto à demanda executiva que se encontra em 

apenso.Publique-se. Registre-se. Intime-se.Lucas do Rio Verde/MT, em 26 

de junho de 2018.Cristiano dos Santos Fialho,Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 9327 Nr: 692-76.2003.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADM EXPORTADORA E IMPORTADORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIANO BALABAM, JOÃO CARLOS 

BALABAN, REINALDO ANTÔNIO MELCHIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7504/MT, ANDRESSA KUNZLER DUTRA - OAB:19590/E, VASCO 

RIBEIRO GONÇALVES DE MEDEIROS - OAB:3.665-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SOLEICA FATIMA GOES 

FERMINO DE LIMA - OAB:4.049/MT

 Processo n.º 692-76.2003.811.0045 – CÓD. 9327.

Como medida de prudência e evitar a configuração de nulidade 

processual, por vício da citação, DETERMINO que se realizem buscas nos 

sistemas InfoJud e Renajud, visando obter informações a respeito do atual 

endereço do executado Reinaldo Antônio Melchior.

Com a juntada dos extratos, que seguem no anexo, proceda-se a citação 

do executado, mediante a expedição de mandado, registrando-se todos os 

referenciais de endereços indicados nos extratos dos sistemas anexos, 

bem como do extrato do sistema Infoseg acostado à fl. 208, para que, no 

prazo de 03 (três) dias, realize a quitação da dívida, das custas e 

despesas processuais [art. 829 do Código de Processo Civil] ou, no prazo 

de 15 (quinze) dias, independentemente de penhora, de depósito ou de 

caução, se oponha à execução, através de embargos de devedor [art. 

914 e art. 915, ambos do Código de Processo Civil].

Cumpra-se integralmente a decisão acostada às fls. 199/200.

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 25 de junho de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 123100 Nr: 2138-60.2016.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VPL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SMP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DE PIEVE - 

OAB:OAB/MT 11284-A, MARLUCY PEREIRA DA SILVA - 

OAB:16.016/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 2138-60.2016.811.0045.

Abra-se vista dos autos à Defensoria Pública para que, no prazo de 10 

(dez) dias, se manifeste sobre o pedido formulado pelo autor na fl. 43 dos 

autos. Depois, voltem conclusos.

Lucas do Rio Verde/MT, em 29 de junho de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 36487 Nr: 1520-28.2010.811.0045
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 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: SLAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIDIANE PAULA DE SOUSA - 

OAB:17437-B/MT, MARCO ANTONIO MENDES - OAB:11341-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Portanto, diante desta moldura, tomando-se em consideração que a 

detentora da guarda do menor modificou o domicílio, com espeque no 

conteúdo normativo do art. 147, incisos I e II da Lei n.º 8.069/1990, 

DECLINO a competência, para efeito de processamento do processo, para 

a Comarca de Vera/MT, devendo, o processo, ser remetido àquela 

Comarca.

Intimem-se. Notifique-se o Ministério Público.

Lucas do Rio Verde/MT, em 4 de junho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 93200 Nr: 419-14.2014.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTEVAM OLIMPIO PATRICIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANICE MARIA LONGHI GIOTTO - 

OAB:8699/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora sobre o desarquivamento dos autos

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002382-35.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA PENHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1002382-35.2017.8.11.0045. Com efeito, de acordo com a 

norma de regência, para a concessão da tutela de urgência se mostra 

imprescindível que, fundamentado em prova inequívoca, desponte 

razoável a probabilidade de êxito na ação após cognição exauriente, 

traduzida através da plausibilidade do direito e da verossimilhança da 

alegação (‘fumus boni iuris’) e, ao mesmo tempo, também subsista fundado 

risco de dano grave irreparável ou de difícil reparação ou, ainda, que 

quando caracterizado abuso de direito de defesa ou o manifesto propósito 

protelatório da parte adversa (‘periculum in mora’). Interpretação que 

resulta da exegese do conteúdo do art. 300 do Código de Processo Civil. 

Pois bem. Compulsando o contingente probatório produzido no processo, 

denota-se, em um juízo de cognição não-exauriente, que a autora 

comprovou a qualidade de segurada da Previdência Social, porquanto já 

vinha auferindo o auxílio-doença, que foi concedido entre 09/01/2016 e 

28/03/2017 (evento nº 9601660 – pág. 5). Esmiuçando o acervo de 

informações engendradas, denota-se que a autora submeteu-se a 

avaliação médica subscrita por profissional da área médica e devidamente 

habilitado para o desempenho de tal mister, oportunidade em que se 

constatou ser portadora de moléstia grave e que está inapta ao exercício 

de sua atividade laboral, conforme demonstra o Laudo Pericial encartado 

no evento nº 13572650. Logo, nesse influxo de ideias, a princípio, está 

demonstrada, ainda que a título precário, a existência de moléstia que 

tornou a requerente incapaz para o exercício regular de suas atividades 

laborais habituais — circunstância que dá fundamento a plausibilidade do 

direito invocado (‘fumus boni iuris’). De outro viés, em um segundo prisma 

de enfoque, considero que a requerente logrou êxito em expor situação 

pontual que possa dar azo e recomendar que o perigo da demora da 

prestação jurisdicional possa pôr em risco o direito à concessão do 

benefício previdenciário (‘periculum in mora’). É que, o benefício 

previdenciário tem natureza jurídica eminentemente alimentar, de tal sorte 

que a requerente e a entidade familiar que constituiu, dele dependem para 

proceder ao custeio de suas necessidades básicas de alimentação e 

vestuário, e quiçá para promover a sua própria sobrevivência. De mais a 

mais, ao que tudo indica pelas características intrínsecas da moléstia que 

a requerente suporta, não existem indícios de que dela venha convalescer 

rapidamente, o quê espelha a necessidade imperiosa de auferir 

rendimento mensal para que tenha condições de manter a sua própria 

subsistência e de sua família. Assim, da forma que se apresenta a 

situação, em que a plausibilidade do direito invocado — caracterizado pelo 

fato de que a requerente apresenta incapacidade e/ou impossibilidade 

contemporânea para o desempenho de atividade laboral — (‘fumus boni 

iuris’) e o perigo na demora da prestação jurisdicional — corporificado pelo 

risco que o não pagamento do referido benefício à requerente pode 

catalisar — (‘periculum in mora’), considero que se encontram presentes 

as hipóteses que autorizam a concessão do pedido liminar postulado, de 

molde que a prestação provisória, a ser realizada pela autarquia 

requerida, do beneplácito do auxílio-doença é medida que se impõe. Ante o 

exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência, para o fim de Determinar 

ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS que tome as providências 

necessárias no sentido de restabelecer o auxílio-doença à autora Maria da 

Penha, dentro do prazo improrrogável de 20 (vinte) dias, devendo ser 

realizada nova reavaliação administrativa da necessidade da manutenção 

do benefício dentro do prazo de 360 (trezentos e sessenta) dias [art. 60, §

§ 8.º e 9.º da Lei n.º 8.213/1991]. Expeça-se ofício ao Instituto Nacional do 

Seguro Social – INSS para que tome as providências necessárias no 

sentido de implantar o benefício à autora. Considerando-se que se exauriu 

sem impugnação, o prazo de manifestação das partes sobre o teor do 

laudo pericial, com fundamento no conteúdo do art. 29 da Resolução n.º 

CJF-RES-2014/00305 do Conselho da Justiça Federal, Determino que se 

expeça requisição de pequeno valor, com o objetivo de proceder ao 

pagamento dos honorários do perito. À míngua da existência de 

necessidade de se produzir outros meios de prova, declaro encerrada a 

instrução processual e determino a abertura de vista dos autos às partes, 

primeiramente a autora, para que, no prazo sucessivo de 10 (dez) dias, 

apresentem alegações finais. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 3 de 

julho de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002450-48.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP0209551A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BASE NORTE CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA - ME 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1002450-48.2018.8.11.0045. Intime-se a requerente para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, realize o pagamento das custas 

judiciais, sob pena de cancelamento da distribuição do processo e 

indeferimento da petição inicial [art. 290 do Código de Processo Civil]. 

Lucas do Rio Verde/MT, em 3 de julho de 2018. Cristiano dos Santos 

Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002342-19.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JARDIM COMERCIO DE RODAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JATABAIRU FRANCISCO NUNES OAB - MT0004903A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1002342-19.2018.8.11.0045. A concessão da gratuidade da 

justiça, como fórmula/regra geral, depende da caracterização de fato 

objetivo, que se limita/contenta a reclamar a existência de afirmação, na 

petição inicial, de que não reúne condições de arcar com o pagamento das 

custas do processo e honorários de advogado [cf.: STJ, AgRg no Ag n.º 

1.172.972/RS, 5.ª Turma, Rel.: Min. Jorge Mussi, j. em 20/10/2009; STJ, 

EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no Ag n.º 952.186/RS, 3.ª Turma, Rel.: 
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Min. Nancy Andrighi, j. em 20/10/2009]. Contudo, o deferimento do 

beneficio da assistência judiciária gratuita para a pessoa jurídica 

pressupõe, como requisito indispensável, a existência de comprovação 

idônea, de que não detém condições de arcar com o pagamento das 

despesas do processo. A mera alegação de situação de impossibilidade 

de suportar os encargos financeiros do processo não desponta como 

elemento suficiente para a concessão do benefício [cf.: STF, EDcl no AI 

n.º 716.294/MG, 2.ª Turma, Rel.: Min. Cezar Peluso, j. em 31/03/2009; STF, 

AgRg no EDcl na Rcl n.º 1.905/SP, Tribunal Pleno, Rel.: Min. Marco Aurélio, 

j. em 15/08/2002]. Portanto, diante desta moldura, tomando-se em 

consideração que a autora não comprovou, de forma categórica, que não 

tem condições financeiras para arcar com a quitação das despesas do 

processo, sem o comprometimento da manutenção de suas atividades, 

INDEFIRO o requerimento de concessão do beneplácito da assistência 

judiciária gratuita. Intime-se a autora para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, efetive a quitação das custas e despesas de ingresso, sob pena de 

cancelamento da distribuição do feito [art. 290 do Código de Processo 

Civil]. Lucas do Rio Verde/MT, em 3 de julho de 2018. Cristiano dos Santos 

Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002481-68.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

NADIR JARDIM SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA RODRIGUES MIRANDA OAB - MT25062/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1002481-68.2018.8.11.0045. Compulsando os autos, 

verifica-se que a presente demanda foi distribuída erroneamente para este 

Juízo, pois a petição inicial foi endereçada ao Juízo do Juizado Especial 

Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT. Diante disto, Determino a 

remessa deste processo ao Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública 

da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que detém competência para 

apreciar a matéria da demanda [art. 2º, caput, da Lei n.º 12.153/2009]. 

Intimem-se. Preclusa esta decisão, cumpra-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 

3 de julho de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002346-56.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCILEIDE FERREIRA PINHEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUIDO ICARO FRITSCH OAB - MT19381/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1002346-56.2018.8.11.0045. Intime-se a requerente para 

que, no prazo de 10 (dez) dias, atenda integralmente a decisão encartada 

no evento nº 13763227. Lucas do Rio Verde/MT, em 3 de julho de 2018. 

Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001500-10.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MEIRE MERCY MONTEIRO DA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUIDO ICARO FRITSCH OAB - MT19381/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Comarca de Lucas do Rio Verde/MT. Terceira Vara. Processo n.º 

1001500-10.2016.8.11.0045. Requerente: Meire Mercy Monteiro da Costa. 

Requerido: INSS – Instituto Nacional do Seguro Social. Juiz Prolator: 

Cristiano dos Santos Fialho. Data: 03 de julho de 2018. Meire Mercy 

Monteiro da Costa, devidamente qualificada, ajuizou Ação Previdenciária 

contra o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, regularmente 

qualificado, aduzindo, em síntese, que desempenha atividade na área 

urbana e que se encontra cadastrada junto à autarquia requerida na 

condição de contribuinte. Alegou que é portadora de grave doença, que 

lhe impossibilita de exercer atividades laborais. Asseverou que se 

submeteu a avaliação médica, oportunidade em que ficou constada a 

impossibilidade de desempenhar atividades laborais. Postulou, ao final, 

pela procedência dos requerimentos para o fim de ser-lhe concedido o 

auxílio-doença ou, alternativamente, a aposentadoria por invalidez. Foi 

relegado o exame do pedido liminar e efetivada a citação da requerida. A 

requerida apresentou contestação, oportunidade em que articulou que 

para fazer jus ao benefício previdenciário invocado, a autora deveria 

comprovar a qualidade de segurada e a incapacidade definitiva e absoluta 

para exercer atividades laborais. Pugnou, ao final, pela improcedência do 

pedido. Houve réplica, oportunidade em que a parte requerente, 

reprisando os argumentos tecidos por ocasião da petição inicial, rechaçou 

as proposições apresentadas pela defesa. Determinada a realização de 

perícia médica, veio aos autos o laudo pericial, sobre o qual foram 

intimadas as partes. Encerrada a instrução, as partes não se 

manifestaram. Vieram os autos conclusos para deliberações. É o sucinto 

relatório. Passo a decidir. Não subsistem outras questões preliminares 

pendentes que exijam exame e, conforme se depreende da análise do 

processo, os ditames processuais foram observados, não existindo 

quaisquer nulidades/vícios processuais a serem decretadas. Destarte, 

enfrentados estes temas e superada a etapa, referente à realização do 

exame dos requisitos de admissibilidade da lide (condições da ação e 

pressupostos processuais), passo a análise da questão de fundo da 

demanda. A guisa de introdução, de acordo com a sistemática estrutural 

implementada no ordenamento jurídico, o beneplácito da aposentadoria por 

invalidez é assegurado a todos aqueles indivíduos que implementarem a 

condição de segurado da Previdência Social e que, concomitantemente, 

forem considerados como incapazes e insuscetíveis de reabilitação para o 

exercício de atividade laboral hábil a lhe garantir a sua subsistência, desde 

que integralizado, quando imprescindível, o período de carência, 

independentemente do fato de se encontrar no pleno gozo do benefício do 

auxílio-doença. A incapacidade que resulta na impossibilidade de 

reabilitação para o desempenho de atividade laboral deve, 

necessariamente, ser verificada mediante a realização de exame 

médico-pericial. Interpretação do conteúdo do art. 42 da Lei n.º 

8.213/1991. Pois bem, traçados tais balizamentos, perquirindo o manancial 

informativo carreados ao processo, verifica-se que a condição de 

segurada e o cumprimento do período de carência, genericamente 

contestados pelo réu, estão comprovados nos autos, na medida em que o 

auxílio-doença foi indeferido, unicamente, porque houve parecer contrário 

da perícia médica (ID nº 1558552), e foram recolhidas as contribuições 

previdenciárias, na condição de contribuinte individual, no período de 

17/08/2000 a 02/01/2001 e 09/04/2003 a 21/03/2004, conforme se 

observa do extrato previdenciário do Cadastro Nacional de Informações 

Sociais (ID nº 1558526). Demonstrado, portanto, de maneira satisfatória, a 

integralização do período de carência necessário, segundo dispõe o 

comando normativo do art. 25, inciso I da Lei n.º 8.213/1991. E mais, ao 

detalhar pormenorizadamente os fatos submetidos à apreciação, 

denota-se que a requerente submeteu-se a avaliação médica subscrita 

por profissional da área médica e devidamente habilitado para o 

desempenho de tal mister, oportunidade em que restou constatado que a 

autora Meire Mercy Monteiro da Costa é portadora de moléstia que a torna 

incapaz de desenvolver a atividade laboral que vinha exercendo. A partir 

dos dados consignados no laudo pericial deflui-se, outrossim, que a 

requerente, em função da moléstia que apresenta, não mais tem 

condições de concorrer, em paridade de condições com terceiros, no 

mercado de trabalho, bem como a circunstância de que a doença da qual 

a requerente se encontra acometida é insuscetível de cura. Com o intuito 

de corroborar tais afirmações, valho-me do conteúdo dos dados 

registrados no respeitável laudo técnico, encartado no ID nº 7792931, o 

qual foi coroado com as seguintes conclusões: “1) O autor é portador de 

algum tipo de enfermidade/patologia? Em caso positivo, desde quando? 

Informar o CID. R Sim, desde 2015. Doenças CID M544, M79, M51, S83, 

M19, G58, M546. (...). 10) É possível fixar a data do início da doença 

(DID)? R Sim, 2015. 11) É possível fixar a data em que a doença se tornou 

incapacitante para o trabalho (DII)? R Sim, 2016. (...). 13) O(a) autor(a) se 

apresenta incapacitado(a) para as atividades que anteriormente exercia? 
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R Sim. 14) Se incapaz o(a) autor(a), a incapacidade pode ser considerada 

total (para toda e qualquer atividade) ou parcial (para algumas atividades)? 

Detalhar. R A incapacidade é total. 15) Caso a resposta anterior seja 

afirmativa diga o(a) Sr.(a) Perito(a) se a incapacidade laborativa, no seu 

entender é permanente ou temporária? R A incapacidade é permanente. 

(...). 17) O autor é suscetível de reabilitação profissional? R Não.” (sic). 

Portanto, diante dessa perspectiva e principalmente em face do contexto 

probatório carreado aos autos, sobretudo a partir da solução arrematada 

pelo laudo pericial levado a efeito, reputo a prova carreada aos autos 

segura, coesa e revestida da especial virtude de deixar evidenciado que a 

autora se encontra incapacitada definitivamente para desempenho de sua 

atividade habitual, haja vista que não reúne condições mínimas para 

praticar qualquer atividade laboral. Por via de consequência, diante desta 

moldura, deve ser concedido o benefício de auxílio-doença, desde o 

requerimento administrativo, em 22/06/2015 (ID nº 1558552), pois a autora 

já estava incapacitada para o trabalho (conf. resposta ao quesito 8 do 

laudo pericial – ID n. 7792931, pág. 4), até a data da juntada aos autos do 

laudo médico (29/05/2017), a partir de quando a requerente faz jus ao 

benefício da aposentadoria por invalidez, haja vista que somente nesta 

data é que se comprovou a incapacidade definitiva para o exercício de 

suas atividades laborais. Nesse sentido, em casos semelhantes, colaciono 

ementa dos seguintes precedentes do Colendo Superior Tribunal de 

Justiça: “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. 

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. TERMO INICIAL. 

JUNTADA DO LAUDO PERICIAL AOS AUTOS. O termo a quo da percepção 

de aposentadoria por invalidez é a data da juntada do laudo pericial aos 

autos, quando a incapacidade não for reconhecida administrativamente. 

Precedentes. Agravo provido.” (AgRg no REsp 698.925/SP, Rel. Ministro 

JOSÉ ARNALDO DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/06/2005, 

DJ 01/08/2005, p. 539). “O termo inicial da aposentadoria por invalidez, 

toda vez que não houver reconhecimento da incapacidade na esfera 

administrativa, deve ser a data da juntada aos autos do laudo pericial. 

Agravo regimental improvido.” (AgRg no REsp 773.879/SP, Rel. Ministro 

NILSON NAVES, SEXTA TURMA, julgado em 17/11/2005, DJ 06/03/2006, p. 

486). Por derradeiro, cumpre lembrar que de acordo com o entendimento 

consolidado no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede 

de recurso repetitivo – Tema nº 905/STJ, as condenações impostas à 

Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do 

INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período 

posterior à vigência da Lei nº 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 

nº 8.213/1991. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a 

remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei nº 

9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009) [cnf. STJ: REsp 

1495146/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 

02/03/2018]. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na 

peça inicial por Meire Mercy Monteiro da Costa contra o Instituto Nacional 

do Seguro Social – INSS, para o fim de: a) Confirmar, na sua feição 

integral, a tutela de urgência precedentemente concedida e, como 

corolário natural, Determinar que o INSS – Instituto Nacional do Seguro 

Social realize o pagamento do benefício de auxílio-doença, para a 

requerente Jurema de Oliveira Sutil, contado a partir do requerimento 

administrativo (22/06/2015), até a data da juntada aos autos do laudo 

médico (29/05/2017), a partir de quando deverá converter o benefício de 

auxílio-doença em aposentadoria por invalidez; b) Condenar a autarquia 

requerida no pagamento dos valores das parcelas vencidas e não pagas 

administrativamente, devendo incidir juros de mora desde a citação ou 

desde quando devidos, se posteriores à citação, segundo a remuneração 

oficial da caderneta de poupança, além de correção monetária pelo INPC, 

desde quando cada benefício for devido, compensando-se os benefícios 

inacumuláveis recebidos no período; c) Declarar encerrada a atividade 

cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, 

inciso I do Código de Processo Civil/2015. Com espeque no art. 1.º, §1.º da 

Lei n.º 9.289/1996 c/c o art. 8.º, § 1.º da Lei n.º 8.620/1993 e art. 3.º, 

inciso I da Lei Estadual n.º 7.603/2001, Estabeleço que a autarquia 

requerida deva ficar isenta do pagamento das custas judiciais. Com 

relação aos honorários de advogado decorrentes da sucumbência, com 

lastro no conteúdo do art. 85, §§ 2.º e 3.º do Código de Processo Civil, 

Condeno a autarquia requerida no pagamento de honorários advocatícios 

ao patrono da parte adversa, fixados no percentual de 10% do valor da 

condenação [Súmula n.º 111 do STJ], dado a natureza da ação, o trabalho 

desenvolvido por parte do advogado e o lapso de tempo em que o 

processo tramitou. Deixo de determinar a remessa necessária da 

sentença, visto que o valor total da condenação, na hipótese concreta, 

não excede o limite-paradigma de 1.000 (um mil) salários mínimos, 

considerado o valor do benefício, o termo estabelecido para o seu início e 

o lapso temporal que se registra entre o referido termo e a data da 

sentença [art. 496, § 3.º, inciso I do Código de Processo Civil]. Determino 

que se expeça ofício ao Gerente Executivo do INSS em Cuiabá/MT, com o 

intuito de requisitar, no prazo de 20 (vinte) dias, a implantação do benefício 

previdenciário nos termos da decisão acostada ao ID n.º 9014485. 

Proceda-se a intimação da autarquia requerida, fazendo-se a advertência 

que o não-cumprimento da ordem judicial no prazo mencionado importará 

no arbitramento de multa. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Lucas do 

Rio Verde/MT, em 3 de julho de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de 

Direito.

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002010-52.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LAURO EDSON FACCIN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUGO ALEX CEOLIN OAB - RS110314 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIO PRIETO FERNANDES NETO (RÉU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1002010-52.2018.811.0045. Cuida-se de Ação Monitória 

promovida por Lauro Edson Faccin em desfavor de Mario Prieto Fernandes 

Neto, ambos já qualificados. Vieram os autos conclusos para deliberação. 

É o sucinto relatório. Passo a decidir. Compulsando o material cognitivo 

produzido no processo, depreende-se que a requerente manifestou, de 

maneira expressa, a intenção de não mais imprimir andamento dos atos do 

processo, o que revela a ausência de interesse em obter a prestação 

jurisdicional. Por via de consequência, dado a ausência de necessidade 

de obter-se a anuência da parte adversa, visto que não ocorrida a citação 

[art. 485, § 4.º do Código de Processo Civil], considero que a extinção do 

feito, sem a abordagem de seu mérito, é medida que se impõe. Portanto, 

com lastro no conteúdo normativo do art. 485, inciso VIII do Código de 

Processo Civil, HOMOLOGO o requerimento de desistência e, como 

consequência direta, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem a resolução de 

seu mérito. Custas judiciais pelo requerente, visto que indeferida a justiça 

gratuita. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 3 

de julho de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-129 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000503-90.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE ANTONIA SCHOLL BARBIERI (EMBARGANTE)

RICARDO SCHOLL (EMBARGANTE)

ALBERTO JOSE GIARETTA (EMBARGANTE)

SERGIO BARBIERI (EMBARGANTE)

RENATE SCHOLL (EMBARGANTE)

MARILISE SCHOLL GIARETTA (EMBARGANTE)

CLAUDIA SCHOLL URIO (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO DESIDERIO OAB - PR40321 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1000503-90.2017.8.11.0045. Trata-se de Embargos à 

Execução Fiscal formulados por Ricardo Scholl, Marilise Scholl Giaretta, 

Renate Scholl, Claudia Scholl Urio, Marlene Antonia Scholl Barbieri, Sergio 

Barbieri e Alberto Jose Giaretta contra o Estado de Mato Grosso, em que 

afirmaram que o crédito tributário em execução tem origem na Certidão de 

Dívida Ativa n.º 20165894, decorrente da incidência de ICMS sobre 

operação de exportação de milho em grãos não comprovada. 

Sustentaram, em resumo, ofensa aos princípios do contraditório e da 

ampla defesa, por ausência de notificação do procedimento administrativo 

de constituição do crédito tributário, o qual foi instaurado e finalizado 

apenas contra a empresa Sipal Indústria e Comércio Ltda. Defenderam, 

ainda, a ausência dos requisitos legais para o redirecionamento da 

execução fiscal. Aduziram, também, a ilegalidade da aplicação da multa, 

por ofensa aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e 
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não-confisco. Destacaram, por outro lado, a insubsistência do lançamento 

tributário, em face da efetiva exportação das mercadorias discriminadas 

na nota fiscal 16.235. Suscitaram, por fim, a redução da alíquota do ICMS 

para 12% (doze por cento) e a redução da multa ao patamar de 30% 

(trinta por cento) do valor do imposto. Requereram, ao final, a procedência 

dos embargos, com a extinção da execução fiscal. Os embargos foram 

recebidos e o embargado foi intimado. O embargado veiculou impugnação, 

ocasião em que sustentou a responsabilidade dos devedores cujos nomes 

constam da certidão de dívida ativa. Destacou a ausência de prova da 

efetiva exportação das mercadorias transportadas. Defendeu a legalidade 

da multa aplicada. Pugnou, ao final, pela improcedência do pedido. Aberta 

a instrução, o embargado juntou cópia do processo administrativo 

relacionado à inscrição de Dívida Ativa, objeto da lide (evento nº 11366834 

– págs. 1/72). Intimados, os embargantes se manifestaram (evento nº 

12833680). Vieram os autos conclusos para deliberação. É o relatório. 

Passo a decidir. Impende acentuar, desde logo, que se afigura 

absolutamente desnecessária a realização de perícia técnica na situação 

hipotética ‘sub judice’, porquanto não se revela imprescindível para efeito 

de equacionamento/resolução do litígio, haja vista que a dissolução das 

matérias/pontos controvertidos envolve, unicamente, o teor dos 

documentos juntados e a abordagem de questões de direito. Logo, à luz 

de tais balizamentos, procedo ao julgamento antecipado da lide, na forma 

do que preconiza o comando normativo preconizado no art. 355, inciso I 

do Código de Processo Civil. Não subsistem questões preliminares 

pendentes que exijam exame e, conforme se depreende da análise do 

processo, os ditames processuais foram observados, não existindo 

quaisquer nulidades/vícios processuais a serem decretadas. Pois bem. 

Compulsando o material cognitivo engendrado no processo, verifica-se 

que o procedimento administrativo que apurou o crédito tributário, 

instaurado pela Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso (evento nº 

11366834 – págs. 1/72), dirigiu-se exclusivamente contra a pessoa 

jurídica Sipal Indústria e Comércio Ltda, a qual foi notificada e apresentou 

sua defesa administrativa, conforme se observa do teor do documento 

juntado no evento nº 11366834 – págs. 2/5. De fato, não houve a 

notificação dos embargantes para o aludido procedimento administrativo, 

nem o seu comparecimento espontâneo para produção de qualquer tipo de 

defesa, sendo, contudo, indicados como co-responsáveis pelo débito 

inscrito em dívida ativa, como se verifica do conteúdo da CDA que 

aparelha a execução (evento nº 4827685 – págs. 5/7). Por via de 

consequência, dada a ausência de notificação do sujeito passivo para se 

defender do procedimento administrativo que apurou o débito fiscal, 

inegável a ocorrência de afronta ao devido processo legal, por ofensa aos 

princípios do contraditório e da ampla defesa, o que a todos é assegurado 

nos processos judiciais e administrativos [art. 5º, inciso LV, da 

CRFB/1988]. A bem da verdade, a observância da garantia do devido 

processo legal, materializada nos princípios do contraditório e da ampla 

defesa, é de tamanha envergadura não só no direito constitucional pátrio, 

como de resto em qualquer nação que se intitule Estado Democrático de 

Direito. Aliás, esta orientação está consolidada no âmbito do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, como se extrai dos 

seguintes precedentes: “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO 

CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO NO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO – VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA E AO 

CONTRADITÓRIO – NULIDADE DA CDA – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO 

FISCAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A ausência de 

notificação pessoal do sujeito passivo para se defender em processo 

administrativo, antes de sua inscrição em Dívida Ativa, fere o devido 

processo legal, o contraditório e a ampla defesa. CRFB, artigo 5o, LIV e 

LV.” (TJMT: Ap 52315/2017, Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito 

Público e Coletivo, Julgado em 19/06/2017, Publicado no DJE 27/06/2017). 

“MANDADO DE SEGURANÇA - EXIGÊNCIA DE TRIBUTOS POR MEIO DE 

COBRANÇA ELETRÔNICA SEM OBSERVÂNCIA DO ART. 142, DO CTN - 

CARÊNCIA DA AÇÃO - PRELIMINAR REJEITADA - AUSÊNCIA DE 

NOTIFICAÇÃO DOS DÉBITOS - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO 

CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA - NULIDADE DOS LANÇAMENTOS 

- SUSPENSÃO DO REGIME TRIBUTÁRIO DIFERENCIADO - SEGURANÇA 

PARCIALMENTE CONCEDIDA. (...). É vedado à administração exigir tributo 

ou aplicar penalidade por infração à legislação tributária, sem que seja 

assegurado ao contribuinte o processo administrativo tributário. Se a 

autoridade impetrada não comprovou ter notificado a impetrante para 

exercer seu direito constitucional da ampla defesa e do contraditório, no 

que diz respeito aos lançamentos dos débitos de ICMS, nulas são tais 

cobranças, devendo ser determinada a suspensão do Regime Tributário 

Diferenciado.” (TJMT: MS 48496/2010, Dr. Marcelo Souza de Barros, 

Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado 

em 02/12/2010, Publicado no DJE 21/01/2011). De suma importância 

enfatizar, por oportuno, que a Fazenda Pública embargada não questiona 

a inocorrência da aludida notificação dos embargantes para o contencioso 

administrativo acima mencionado, limitando-se a afirmar que é ônus dos 

sócios da pessoa jurídica demonstrar que não incorreram nas hipóteses 

previstas no art. 135 do Código Tributário Nacional. Todavia, a violação ao 

direito de defesa constitucionalmente assegurado aos embargantes 

ocorreu em momento anterior à formação do título executivo tributário, pelo 

que o mesmo, com relação aos embargantes, mostra-se eivado do vício de 

nulidade. A guisa de ilustração, a corroborar tais assertivas, colho da 

jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça os seguintes 

precedentes, os quais versam a respeito de situações análogas à 

presente: “PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ÔNUS DA PROVA. 

FATO NEGATIVO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR NO 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO EMBASADOR DA EXTRAÇÃO DOS 

TÍTULOS EXECUTIVOS. NULIDADE. PRESUNÇÃO DE LIQUIDEZ E CERTEZA 

DA CDA AFASTADA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA. 

1. A Certidão de Dívida Ativa é título que contém os requisitos da certeza e 

liquidez, conforme presunção estabelecida no art. 204 do CTN, mas admite 

prova em contrário, sendo afastada tal presunção se comprovado que o 

processo fiscal que lhe deu origem padece de algum vício. 2. Na espécie, 

o vício verificou-se anteriormente à própria inscrição, porquanto não 

realizada a notificação do lançamento, ato de importância fundamental na 

configuração da obrigação tributária. A sua ausência contaminou, por 

inteiro, o surgimento do crédito tributário executado. 3. A tese do 

exeqüente de que competiria ao contribuinte o ônus de comprovar as suas 

alegações não merece êxito por tratar-se de prova de fato negativo, não 

devendo ser exigido do contribuinte que demonstre em juízo que não foi 

devidamente notificado para se defender no processo administrativo, que 

se encontra em poder do exeqüente. No caso, caberia à Fazenda 

diligenciar e provar a efetiva notificação do contribuinte para se defender. 

4. (...). 5. Agravo regimental não-provido.” (STJ: AgRg no Ag 1022208/GO, 

Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 

21/10/2008, DJe 21/11/2008) — com destaques não inseridos no texto 

original. “PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. INCLUSÃO 

DO SUCESSOR INVENTARIANTE. ESPÓLIO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. 

VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. VÍCIO NO PRÓPRIO 

LANÇAMENTO. SUBSTITUIÇÃO DA CDA. IMPOSSIBILIDADE. IMPOSTO DE 

RENDA PESSOA FÍSICA. DÉBITO NÃO-DECLARADO. LANÇAMENTO 

SUPLEMENTAR. 1. A ampla defesa e o contraditório, corolários do devido 

processo legal, postulados com sede constitucional, são de observância 

obrigatória tanto no que pertine aos "acusados em geral" quanto aos 

"litigantes", seja em processo judicial, seja em procedimento administrativo. 

2. Insere-se nas garantias da ampla defesa e do contraditório a 

notificação do contribuinte do ato de lançamento que a ele respeita. A sua 

ausência implica a nulidade do lançamento e da Execução Fiscal nele 

fundada. 3. A notificação do lançamento do crédito tributário constitui 

condição de eficácia do ato administrativo tributário, mercê de figurar 

como pressuposto de procedibilidade de sua exigibilidade. (Precedentes: 

AgRg no Ag 922099/PR, Rel. Ministro LUIZ FUX, DJ. 19/06/2008; REsp 

923805/PR, Rel. Ministra ELIANA CALMON, DJ. 30/06/2008). 4. (...). 9. 

Recurso Especial desprovido.” (STJ: REsp 1073494/RJ, Rel. Ministro LUIZ 

FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/09/2010, DJe 29/09/2010) — com 

destaques não inseridos no texto original. Portanto, diante desta 

perspectiva, tomando-se em consideração a ocorrência de nítida afronta 

ao devido processo legal, por ofensa aos princípios do contraditório e da 

ampla defesa, dada a ausência de notificação dos embargantes para se 

defender no processo administrativo que originou sua indicação como 

co-responsáveis pelo débito inscrito em dívida ativa, considero que o 

acolhimento dos embargos, com a extinção parcial da execução, por 

ausência de título executivo válido e exigível contra os embargantes, é 

medida que se impõe. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido 

formulado, na petição inicial dos embargos de devedor, para o fim de 

Declarar  Ext in ta  a  execução f isca l  em apenso n ° 

1001824-97.2016.8.11.0045, por ausência de título executivo válido e 

exigível, em relação aos embargantes Ricardo Scholl, Marilise Scholl 

Giaretta, Renate Scholl, Claudia Scholl Urio, Marlene Antonia Scholl 

Barbieri, Sergio Barbieri e Alberto Jose Giaretta, resolvendo-se o mérito do 

feito, com supedâneo no art. 487, inciso I do Código de Processo 
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Civil/2015. Com espeque no art. 3.º, inciso I da Lei Estadual n.º 7.603/2001, 

Estabeleço que o embargado deve ficar isento do pagamento das custas 

judiciais. Com relação aos honorários de advogado decorrentes da 

sucumbência, com esteio no conteúdo normativo do artigo 85, §§ 2º e 3º, 

inciso III, do Código de Processo Civil, Condeno o embargado no 

pagamento de honorários de advogado, destinados ao patrono da parte 

adversa, na quantia equivalente a 10% do valor da causa, 

considerando-se o trabalho executado por parte do advogado, a natureza 

da demanda e o tempo de tramitação. Sentença sujeita à remessa 

necessária, nos termos do artigo 496, inciso II do Código de Processo 

Civil/2015. Uma vez preclusa a presente decisão, Determino que seja 

trasladada cópia integral do presente veredicto à demanda executiva que 

se encontra em apenso. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Lucas do 

Rio Verde/MT, em 3 de julho de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de 

Direito.

4ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 133069 Nr: 7348-92.2016.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAX DE OLIVEIRA GOES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ RODRIGUES DE FREITAS 

JUNIOR - OAB:20055/MT

 Impulsiono o presente feito nos termos da CNGC e da Legislação vigente 

para INTIMAR o Acusado, na pessoa de seu procurador indicado as fls. 

44, para que, no prazo legal, APRESENTE a Resposta a Acusação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 152721 Nr: 1557-74.2018.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS EVANGELISTA DE SOUZA, FELIPE 

GONÇALVES ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ROGÉRIO MENDES - 

OAB:16.057/MT

 Vistos etc.,

1. Tendo em vista a Portaria nº 841/2018-PRES (fl. 126), redesigno a 

audiência para o dia 18 de julho de 2018 às 15h00min.

2. Intime-se o Ministério Público, o réu, seu Defensor, bem como as 

testemunhas arroladas pelas partes. Requisite-se, se necessário.

3. No mais, cumpra-se o item “1” do despacho de fl. 110.

4. Às providências e expedientes necessários, observando as 

formalidades legais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 40324 Nr: 636-62.2011.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO FERNANDES DA SILVA, JANISE 

HUBER, JORGE HENRIQUE SOARES SENA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE CARLOS PEREIRA - 

OAB:11810/MT

 Impulsiono o presente nos termos da CNGC e Legislação vigente para 

INTIMAR os Pronunciados, na pessoa de seu procurador, para que, no 

prazo legal, CUMPRAM o que prescreve o Artigo 422 do CPP.

5ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011200-22.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DESIGNER OPTICA E JOALHERIA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NIVIA NAJARA FORNARI CENCI OAB - MT0008911A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CHRISTIAN ALOYSIO NEUMANN (EXECUTADO)

 

Vistas à RECLAMANTE, acerca da devolução da carta precatória.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001261-35.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO GONCALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1001261-35.2018.8.11.0045. REQUERENTE: MARCO ANTONIO 

GONÇALVES DA SILVA REQUERIDO: OI S.A Vistos etc. Conforme 

inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório 

FUNDAMENTO E DECIDO. Analisando o conjunto fático probatório 

apresentado, tenho que a presente reclamação desafia a extinção, sem 

resolução do mérito, ante a contumácia da parte autora. Devidamente 

intimada, a parte reclamante deixou de comparecer a audiência de 

conciliação de cuja presença é OBRIGATÓRIA. O artigo 51, inciso I, da Lei 

nº 9.099/95, determina que o processo deverá ser extinto, sem julgamento 

do mérito, sempre que o autor, sem justo motivo, deixar de comparecer 

pessoalmente à sessão de conciliação ou a audiência de instrução e 

julgamento. Ademais, o Enunciado 20 do FONAJE, entende que o 

comparecimento pessoal da parte a audiência é obrigatório. Assim sendo, 

não tendo comparecido a audiência de conciliação e tampouco 

apresentado justificativa plausível, opino pela EXTINÇÃO do presente feito, 

com fulcro no art. 51, I, da Lei 9.099/95. Considerando ainda que não 

houve comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 51, 

§2º, Lei 90.99/95 c.c. art. 334, §8º do CPC), CONDENO a parte Reclamante 

no pagamento das custas processuais, conforme orientação contida no 

Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem 

que haja prévio pagamento das custas processuais deste feito. Projeto de 

sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei 

nº .  9 .099/95.  BRAZ PAULO PAGOTTO Ju iz  Le igo 

____________________________________________________________

_____________________________________________ Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Lucas do 

Rio Verde, 03 de Julho de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001232-82.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO LUCIANO OLIVEIRA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 
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1001232-82.2018.8.11.0045. REQUERENTE: ANTONIO LUCIANO OLIVEIRA 

DA COSTA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Conforme inteligência do 

artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório FUNDAMENTO E 

DECIDO. Analisando o conjunto fático probatório apresentado, tenho que a 

presente reclamação desafia a extinção, sem resolução do mérito, ante a 

contumácia da parte autora. Devidamente intimada, a parte reclamante 

deixou de comparecer a audiência de conciliação de cuja presença é 

OBRIGATÓRIA. O artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, determina que o 

processo deverá ser extinto, sem julgamento do mérito, sempre que o 

autor, sem justo motivo, deixar de comparecer pessoalmente à sessão de 

conciliação ou a audiência de instrução e julgamento. Ademais, o 

Enunciado 20 do FONAJE, entende que o comparecimento pessoal da 

parte a audiência é obrigatório. Assim sendo, não tendo comparecido a 

audiência de conciliação e tampouco apresentado justificativa plausível, 

opino pela EXTINÇÃO do presente feito, com fulcro no art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Considerando ainda que não houve comprovação de que a 

ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 90.99/95 c.c. art. 334, 

§8º do CPC), CONDENO a parte Reclamante no pagamento das custas 

processuais, conforme orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não 

podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento 

das custas processuais deste feito. Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. 

B R A Z  P A U L O  P A G O T T O  J u i z  L e i g o 

____________________________________________________________

__________________________________________________ Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Lucas do 

Rio Verde, 03 de Julho de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001222-38.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LEOMAGNO PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA DATA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1001222-38.2018.8.11.0045. REQUERENTE: LEOMAGNO PEREIRA DA 

SILVA REQUERIDO: TELEFÔNICA DATA S.A. Vistos etc. Conforme 

inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório 

FUNDAMENTO E DECIDO. Analisando o conjunto fático probatório 

apresentado, tenho que a presente reclamação desafia a extinção, sem 

resolução do mérito, ante a contumácia da parte autora. Devidamente 

intimada, a parte reclamante deixou de comparecer a audiência de 

conciliação de cuja presença é OBRIGATÓRIA. O artigo 51, inciso I, da Lei 

nº 9.099/95, determina que o processo deverá ser extinto, sem julgamento 

do mérito, sempre que o autor, sem justo motivo, deixar de comparecer 

pessoalmente à sessão de conciliação ou a audiência de instrução e 

julgamento. Ademais, o Enunciado 20 do FONAJE, entende que o 

comparecimento pessoal da parte a audiência é obrigatório. Assim sendo, 

não tendo comparecido a audiência de conciliação e tampouco 

apresentado justificativa plausível, opino pela EXTINÇÃO do presente feito, 

com fulcro no art. 51, I, da Lei 9.099/95. Considerando ainda que não 

houve comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 51, 

§2º, Lei 90.99/95 c.c. art. 334, §8º do CPC), CONDENO a parte Reclamante 

no pagamento das custas processuais, conforme orientação contida no 

Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem 

que haja prévio pagamento das custas processuais deste feito. Projeto de 

sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei 

nº .  9 .099/95.  BRAZ PAULO PAGOTTO Ju iz  Le igo 

____________________________________________________________

_____________________________________________ Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Lucas do 

Rio Verde, 03 de Julho de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001221-53.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LEOMAGNO PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1001221-53.2018.8.11.0045. REQUERENTE: LEOMAGNO PEREIRA DA 

SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Conforme inteligência do artigo 

38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório FUNDAMENTO E 

DECIDO. Analisando o conjunto fático probatório apresentado, tenho que a 

presente reclamação desafia a extinção, sem resolução do mérito, ante a 

contumácia da parte autora. Devidamente intimada, a parte reclamante 

deixou de comparecer a audiência de conciliação de cuja presença é 

OBRIGATÓRIA. O artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, determina que o 

processo deverá ser extinto, sem julgamento do mérito, sempre que o 

autor, sem justo motivo, deixar de comparecer pessoalmente à sessão de 

conciliação ou a audiência de instrução e julgamento. Ademais, o 

Enunciado 20 do FONAJE, entende que o comparecimento pessoal da 

parte a audiência é obrigatório. Assim sendo, não tendo comparecido a 

audiência de conciliação e tampouco apresentado justificativa plausível, 

opino pela EXTINÇÃO do presente feito, com fulcro no art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Considerando ainda que não houve comprovação de que a 

ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 90.99/95 c.c. art. 334, 

§8º do CPC), CONDENO a parte Reclamante no pagamento das custas 

processuais, conforme orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não 

podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento 

das custas processuais deste feito. Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. 

B R A Z  P A U L O  P A G O T T O  J u i z  L e i g o 

____________________________________________________________

__________________________________________ Vistos, etc . 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Lucas do 

Rio Verde, 03 de Julho de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004989-21.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON DA SILVA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1004989-21.2017.8.11.0045. REQUERENTE: JEFFERSON DA SILVA DOS 

SANTOS REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos etc. Conforme 

inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório 

FUNDAMENTO E DECIDO. Analisando o conjunto fático probatório 

apresentado, tenho que a presente reclamação desafia a extinção, sem 

resolução do mérito, ante a contumácia da parte autora. Devidamente 

intimada, a parte reclamante deixou de comparecer a audiência de 
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conciliação de cuja presença é OBRIGATÓRIA. O artigo 51, inciso I, da Lei 

nº 9.099/95, determina que o processo deverá ser extinto, sem julgamento 

do mérito, sempre que o autor, sem justo motivo, deixar de comparecer 

pessoalmente à sessão de conciliação ou a audiência de instrução e 

julgamento. Ademais, o Enunciado 20 do FONAJE, entende que o 

comparecimento pessoal da parte a audiência é obrigatório. Assim sendo, 

não tendo comparecido a audiência de conciliação e tampouco 

apresentado justificativa plausível, opino pela EXTINÇÃO do presente feito, 

com fulcro no art. 51, I, da Lei 9.099/95. Considerando ainda que não 

houve comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 51, 

§2º, Lei 90.99/95 c.c. art. 334, §8º do CPC), CONDENO a parte Reclamante 

no pagamento das custas processuais, conforme orientação contida no 

Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem 

que haja prévio pagamento das custas processuais deste feito. Projeto de 

sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei 

nº .  9 .099/95.  BRAZ PAULO PAGOTTO Ju iz  Le igo 

____________________________________________________________

_____________________________________________ Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Lucas do 

Rio Verde, 03 de Julho de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001343-66.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

EZEQUIEL DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1001343-66.2018.8.11.0045. REQUERENTE: EZEQUIEL DOS SANTOS 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S/A Vistos etc. Conforme inteligência do 

artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. As sentenças 

nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados nos artigos 2º e 

38, ambos da Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 1.046, §§ 2º e 4º do Novo 

Código de Processo Civil c/c Enunciados nº 161 e 162, ambos do FONAJE. 

A parte reclamante requereu a desistência desta reclamação. Nos termos 

do estatuído no artigo 200, parágrafo único, do CPC/2015, a desistência da 

ação somente produz seus efeitos após a homologação Judicial. Ante o 

exposto, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos, HOMOLOGO 

O PEDIDO DE DESISTÊNCIA desta reclamação, e, em consequência, 

JULGO EXTINTO este feito, sem exame do mérito, com fulcro no disposto 

artigo 485, inciso VIII, do Novo Código de Processo Civil. Deixo de 

proceder à condenação em honorários advocatícios, na forma do art. 55 

da Lei 9.099/1995. Da mesma forma, fica o requerido isento do pagamento 

de custas judiciais, em razão do teor do art. 54 da Lei 9.099/1995. Projeto 

de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, 

Lei nº. 9.099/95. BRAZ PAULO PAGOTTO Juiz Leigo 

____________________________________________________________

____________________________________________ Vistos, etc . 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Lucas do 

Rio Verde, 03 de Julho de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001431-07.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MACIEL SEVERINO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1001431-07.2018.8.11.0045. REQUERENTE: MACIEL SEVERINO DOS 

SANTOS REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Conforme inteligência do 

artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório FUNDAMENTO E 

DECIDO. Analisando o conjunto fático probatório apresentado, tenho que a 

presente reclamação desafia a extinção, sem resolução do mérito, ante a 

contumácia da parte autora. Devidamente intimada, a parte reclamante 

deixou de comparecer a audiência de conciliação de cuja presença é 

OBRIGATÓRIA. O artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, determina que o 

processo deverá ser extinto, sem julgamento do mérito, sempre que o 

autor, sem justo motivo, deixar de comparecer pessoalmente à sessão de 

conciliação ou a audiência de instrução e julgamento. Ademais, o 

Enunciado 20 do FONAJE, entende que o comparecimento pessoal da 

parte a audiência é obrigatório. Assim sendo, não tendo comparecido a 

audiência de conciliação e tampouco apresentado justificativa plausível, 

opino pela EXTINÇÃO do presente feito, com fulcro no art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Considerando ainda que não houve comprovação de que a 

ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 90.99/95 c.c. art. 334, 

§8º do CPC), CONDENO a parte Reclamante no pagamento das custas 

processuais, conforme orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não 

podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento 

das custas processuais deste feito. Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. 

B R A Z  P A U L O  P A G O T T O  J u i z  L e i g o 

____________________________________________________________

___________________________________________ Vistos, etc . 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Lucas do 

Rio Verde, 03 de Julho de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001430-22.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

VALMERES ANTONIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1001430-22.2018.8.11.0045. REQUERENTE: VALMERES ANTONIO DA 

SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Conforme inteligência do artigo 

38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório FUNDAMENTO E 

DECIDO. Analisando o conjunto fático probatório apresentado, tenho que a 

presente reclamação desafia a extinção, sem resolução do mérito, ante a 

contumácia da parte autora. Devidamente intimada, a parte reclamante 

deixou de comparecer a audiência de conciliação de cuja presença é 

OBRIGATÓRIA. O artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, determina que o 

processo deverá ser extinto, sem julgamento do mérito, sempre que o 

autor, sem justo motivo, deixar de comparecer pessoalmente à sessão de 

conciliação ou a audiência de instrução e julgamento. Ademais, o 

Enunciado 20 do FONAJE, entende que o comparecimento pessoal da 

parte a audiência é obrigatório. Assim sendo, não tendo comparecido a 

audiência de conciliação e tampouco apresentado justificativa plausível, 

opino pela EXTINÇÃO do presente feito, com fulcro no art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Considerando ainda que não houve comprovação de que a 

ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 90.99/95 c.c. art. 334, 

§8º do CPC), CONDENO a parte Reclamante no pagamento das custas 

processuais, conforme orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não 

podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento 

das custas processuais deste feito. Projeto de sentença sujeito à 
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homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. 

B R A Z  P A U L O  P A G O T T O  J u i z  L e i g o 

____________________________________________________________

_________________________________________________ Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Lucas do 

Rio Verde, 03 de Julho de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001428-52.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ELIESER JUSTINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1001428-52.2018.8.11.0045. REQUERENTE: ELIESER JUSTINO DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Conforme inteligência do artigo 38, da 

Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório FUNDAMENTO E DECIDO. 

Analisando o conjunto fático probatório apresentado, tenho que a 

presente reclamação desafia a extinção, sem resolução do mérito, ante a 

contumácia da parte autora. Devidamente intimada, a parte reclamante 

deixou de comparecer a audiência de conciliação de cuja presença é 

OBRIGATÓRIA. O artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, determina que o 

processo deverá ser extinto, sem julgamento do mérito, sempre que o 

autor, sem justo motivo, deixar de comparecer pessoalmente à sessão de 

conciliação ou a audiência de instrução e julgamento. Ademais, o 

Enunciado 20 do FONAJE, entende que o comparecimento pessoal da 

parte a audiência é obrigatório. Assim sendo, não tendo comparecido a 

audiência de conciliação e tampouco apresentado justificativa plausível, 

opino pela EXTINÇÃO do presente feito, com fulcro no art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Considerando ainda que não houve comprovação de que a 

ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 90.99/95 c.c. art. 334, 

§8º do CPC), CONDENO a parte Reclamante no pagamento das custas 

processuais, conforme orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não 

podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento 

das custas processuais deste feito. Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. 

B R A Z  P A U L O  P A G O T T O  J u i z  L e i g o 

____________________________________________________________

_______________________________________________ Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Lucas do 

Rio Verde, 03 de Julho de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004944-17.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ALAISON DA SILVA CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1004944-17.2017.8.11.0045. REQUERENTE: ALAISON DA SILVA CUNHA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos etc. Conforme 

inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório 

FUNDAMENTO E DECIDO. Analisando o conjunto fático probatório 

apresentado, tenho que a presente reclamação desafia a extinção, sem 

resolução do mérito, ante a contumácia da parte autora. Devidamente 

intimada, a parte reclamante deixou de comparecer a audiência de 

conciliação de cuja presença é OBRIGATÓRIA. O artigo 51, inciso I, da Lei 

nº 9.099/95, determina que o processo deverá ser extinto, sem julgamento 

do mérito, sempre que o autor, sem justo motivo, deixar de comparecer 

pessoalmente à sessão de conciliação ou a audiência de instrução e 

julgamento. Ademais, o Enunciado 20 do FONAJE, entende que o 

comparecimento pessoal da parte a audiência é obrigatório. Assim sendo, 

não tendo comparecido a audiência de conciliação e tampouco 

apresentado justificativa plausível, opino pela EXTINÇÃO do presente feito, 

com fulcro no art. 51, I, da Lei 9.099/95. Considerando ainda que não 

houve comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 51, 

§2º, Lei 90.99/95 c.c. art. 334, §8º do CPC), CONDENO a parte Reclamante 

no pagamento das custas processuais, conforme orientação contida no 

Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem 

que haja prévio pagamento das custas processuais deste feito. Projeto de 

sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei 

nº .  9 .099/95.  BRAZ PAULO PAGOTTO Ju iz  Le igo 

_________________________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Lucas do Rio Verde, 03 de Julho de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001636-36.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ALDRIDGE DE SOUZA REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1001636-36.2018.8.11.0045. REQUERENTE: ALDRIDGE DE SOUZA REIS 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA Vistos etc. Conforme inteligência do 

artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório FUNDAMENTO E 

DECIDO. Analisando o conjunto fático probatório apresentado, tenho que a 

presente reclamação desafia a extinção, sem resolução do mérito, ante a 

contumácia da parte autora. Devidamente intimada, a parte reclamante 

deixou de comparecer a audiência de conciliação de cuja presença é 

OBRIGATÓRIA. O artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, determina que o 

processo deverá ser extinto, sem julgamento do mérito, sempre que o 

autor, sem justo motivo, deixar de comparecer pessoalmente à sessão de 

conciliação ou a audiência de instrução e julgamento. Ademais, o 

Enunciado 20 do FONAJE, entende que o comparecimento pessoal da 

parte a audiência é obrigatório. Assim sendo, não tendo comparecido a 

audiência de conciliação e tampouco apresentado justificativa plausível, 

opino pela EXTINÇÃO do presente feito, com fulcro no art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Considerando ainda que não houve comprovação de que a 

ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 90.99/95 c.c. art. 334, 

§8º do CPC), CONDENO a parte Reclamante no pagamento das custas 

processuais, conforme orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não 

podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento 

das custas processuais deste feito. Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. 

B R A Z  P A U L O  P A G O T T O  J u i z  L e i g o 

____________________________________________________________

_________________________________________________ Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Lucas do 

Rio Verde, 03 de Julho de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001619-97.2018.8.11.0045
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Parte(s) Polo Ativo:

JOSELIA DE SOUSA VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1001619-97.2018.8.11.0045. REQUERENTE: JOSELIA DE SOUSA VIEIRA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos etc. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de 

exarar o relatório FUNDAMENTO E DECIDO. Analisando o conjunto fático 

probatório apresentado, tenho que a presente reclamação desafia a 

extinção, sem resolução do mérito, ante a contumácia da parte autora. 

Devidamente intimada, a parte reclamante deixou de comparecer a 

audiência de conciliação de cuja presença é OBRIGATÓRIA. O artigo 51, 

inciso I, da Lei nº 9.099/95, determina que o processo deverá ser extinto, 

sem julgamento do mérito, sempre que o autor, sem justo motivo, deixar de 

comparecer pessoalmente à sessão de conciliação ou a audiência de 

instrução e julgamento. Ademais, o Enunciado 20 do FONAJE, entende que 

o comparecimento pessoal da parte a audiência é obrigatório. Assim 

sendo, não tendo comparecido a audiência de conciliação e tampouco 

apresentado justificativa plausível, opino pela EXTINÇÃO do presente feito, 

com fulcro no art. 51, I, da Lei 9.099/95. Considerando ainda que não 

houve comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 51, 

§2º, Lei 90.99/95 c.c. art. 334, §8º do CPC), CONDENO a parte Reclamante 

no pagamento das custas processuais, conforme orientação contida no 

Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem 

que haja prévio pagamento das custas processuais deste feito. Projeto de 

sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei 

nº .  9 .099/95.  BRAZ PAULO PAGOTTO Ju iz  Le igo 

____________________________________________________________

_____________________________________________ Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Lucas do 

Rio Verde, 03 de Julho de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003075-19.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO MARCOS FRANCA PADILHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1003075-19.2017.8.11.0045. REQUERENTE: JOAO MARCOS FRANCA 

PADILHA REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc. Conforme 

inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório 

FUNDAMENTO E DECIDO. Analisando o conjunto fático probatório 

apresentado, tenho que a presente reclamação desafia a extinção, sem 

resolução do mérito, ante a contumácia da parte autora. Devidamente 

intimada, a parte reclamante deixou de comparecer a audiência de 

conciliação de cuja presença é OBRIGATÓRIA. O artigo 51, inciso I, da Lei 

nº 9.099/95, determina que o processo deverá ser extinto, sem julgamento 

do mérito, sempre que o autor, sem justo motivo, deixar de comparecer 

pessoalmente à sessão de conciliação ou a audiência de instrução e 

julgamento. Ademais, o Enunciado 20 do FONAJE, entende que o 

comparecimento pessoal da parte a audiência é obrigatório. Assim sendo, 

não tendo comparecido a audiência de conciliação e tampouco 

apresentado justificativa plausível, opino pela EXTINÇÃO do presente feito, 

com fulcro no art. 51, I, da Lei 9.099/95. Considerando ainda que não 

houve comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 51, 

§2º, Lei 90.99/95 c.c. art. 334, §8º do CPC), CONDENO a parte Reclamante 

no pagamento das custas processuais, conforme orientação contida no 

Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem 

que haja prévio pagamento das custas processuais deste feito. Projeto de 

sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei 

nº .  9 .099/95.  BRAZ PAULO PAGOTTO Ju iz  Le igo 

____________________________________________________________

________________________________________________ Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Lucas do 

Rio Verde, 03 de Julho de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001630-29.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERSON SILVA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1001630-29.2018.8.11.0045. REQUERENTE: VANDERSON SILVA DA 

SILVA REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc. Conforme 

inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório 

FUNDAMENTO E DECIDO. Analisando o conjunto fático probatório 

apresentado, tenho que a presente reclamação desafia a extinção, sem 

resolução do mérito, ante a contumácia da parte autora. Devidamente 

intimada, a parte reclamante deixou de comparecer a audiência de 

conciliação de cuja presença é OBRIGATÓRIA. O artigo 51, inciso I, da Lei 

nº 9.099/95, determina que o processo deverá ser extinto, sem julgamento 

do mérito, sempre que o autor, sem justo motivo, deixar de comparecer 

pessoalmente à sessão de conciliação ou a audiência de instrução e 

julgamento. Ademais, o Enunciado 20 do FONAJE, entende que o 

comparecimento pessoal da parte a audiência é obrigatório. Assim sendo, 

não tendo comparecido a audiência de conciliação e tampouco 

apresentado justificativa plausível, opino pela EXTINÇÃO do presente feito, 

com fulcro no art. 51, I, da Lei 9.099/95. Considerando ainda que não 

houve comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 51, 

§2º, Lei 90.99/95 c.c. art. 334, §8º do CPC), CONDENO a parte Reclamante 

no pagamento das custas processuais, conforme orientação contida no 

Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem 

que haja prévio pagamento das custas processuais deste feito. Projeto de 

sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei 

nº .  9 .099/95.  BRAZ PAULO PAGOTTO Ju iz  Le igo 

____________________________________________________________

________________________________________________ Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Lucas do 

Rio Verde, 03 de Julho de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001519-45.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BEATRIZ VANESSA DE SOUZA PONTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102874/7/2018 Página 335 de 859



1001519-45.2018.8.11.0045. REQUERENTE: BEATRIZ VANESSA DE 

SOUZA PONTE REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Vistos etc. 

Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o 

relatório FUNDAMENTO E DECIDO. Analisando o conjunto fático probatório 

apresentado, tenho que a presente reclamação desafia a extinção, sem 

resolução do mérito, ante a contumácia da parte autora. Devidamente 

intimada, a parte reclamante deixou de comparecer a audiência de 

conciliação de cuja presença é OBRIGATÓRIA. O artigo 51, inciso I, da Lei 

nº 9.099/95, determina que o processo deverá ser extinto, sem julgamento 

do mérito, sempre que o autor, sem justo motivo, deixar de comparecer 

pessoalmente à sessão de conciliação ou a audiência de instrução e 

julgamento. Ademais, o Enunciado 20 do FONAJE, entende que o 

comparecimento pessoal da parte a audiência é obrigatório. Assim sendo, 

não tendo comparecido a audiência de conciliação e tampouco 

apresentado justificativa plausível, opino pela EXTINÇÃO do presente feito, 

com fulcro no art. 51, I, da Lei 9.099/95. Considerando ainda que não 

houve comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 51, 

§2º, Lei 90.99/95 c.c. art. 334, §8º do CPC), CONDENO a parte Reclamante 

no pagamento das custas processuais, conforme orientação contida no 

Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem 

que haja prévio pagamento das custas processuais deste feito. Projeto de 

sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei 

nº .  9 .099/95.  BRAZ PAULO PAGOTTO Ju iz  Le igo 

_________________________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Lucas do Rio Verde, 03 de Julho de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001523-82.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO XAVIER LEITAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1001523-82.2018.8.11.0045. REQUERENTE: FRANCISCO XAVIER LEITAO 

REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Vistos etc. Conforme inteligência 

do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório FUNDAMENTO 

E DECIDO. Analisando o conjunto fático probatório apresentado, tenho que 

a presente reclamação desafia a extinção, sem resolução do mérito, ante 

a contumácia da parte autora. Devidamente intimada, a parte reclamante 

deixou de comparecer a audiência de conciliação de cuja presença é 

OBRIGATÓRIA. O artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, determina que o 

processo deverá ser extinto, sem julgamento do mérito, sempre que o 

autor, sem justo motivo, deixar de comparecer pessoalmente à sessão de 

conciliação ou a audiência de instrução e julgamento. Ademais, o 

Enunciado 20 do FONAJE, entende que o comparecimento pessoal da 

parte a audiência é obrigatório. Assim sendo, não tendo comparecido a 

audiência de conciliação e tampouco apresentado justificativa plausível, 

opino pela EXTINÇÃO do presente feito, com fulcro no art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Considerando ainda que não houve comprovação de que a 

ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 90.99/95 c.c. art. 334, 

§8º do CPC), CONDENO a parte Reclamante no pagamento das custas 

processuais, conforme orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não 

podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento 

das custas processuais deste feito. Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. 

B R A Z  P A U L O  P A G O T T O  J u i z  L e i g o 

_________________________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Lucas do Rio Verde, 03 de Julho de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001541-06.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDO NETO GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1001541-06.2018.8.11.0045. REQUERENTE: OSVALDO NETO 

GONÇALVES REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Conforme inteligência do 

artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório FUNDAMENTO E 

DECIDO. Analisando o conjunto fático probatório apresentado, tenho que a 

presente reclamação desafia a extinção, sem resolução do mérito, ante a 

contumácia da parte autora. Devidamente intimada, a parte reclamante 

deixou de comparecer a audiência de conciliação de cuja presença é 

OBRIGATÓRIA. O artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, determina que o 

processo deverá ser extinto, sem julgamento do mérito, sempre que o 

autor, sem justo motivo, deixar de comparecer pessoalmente à sessão de 

conciliação ou a audiência de instrução e julgamento. Ademais, o 

Enunciado 20 do FONAJE, entende que o comparecimento pessoal da 

parte a audiência é obrigatório. Assim sendo, não tendo comparecido a 

audiência de conciliação e tampouco apresentado justificativa plausível, 

opino pela EXTINÇÃO do presente feito, com fulcro no art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Considerando ainda que não houve comprovação de que a 

ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 90.99/95 c.c. art. 334, 

§8º do CPC), CONDENO a parte Reclamante no pagamento das custas 

processuais, conforme orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não 

podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento 

das custas processuais deste feito. Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. 

B R A Z  P A U L O  P A G O T T O  J u i z  L e i g o 

_________________________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Lucas do Rio Verde, 03 de Julho de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001581-85.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO VAZ ABREU JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1001581-85.2018.8.11.0045. REQUERENTE: GILBERTO VAZ ABREU 

JUNIOR REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CRÉDITOS 

FINANCEIROS Vistos etc. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 

9.099/95, deixo de exarar o relatório FUNDAMENTO E DECIDO. Analisando 

o conjunto fático probatório apresentado, tenho que a presente 

reclamação desafia a extinção, sem resolução do mérito, ante a 

contumácia da parte autora. Devidamente intimada, a parte reclamante 

deixou de comparecer a audiência de conciliação de cuja presença é 

OBRIGATÓRIA. O artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, determina que o 

processo deverá ser extinto, sem julgamento do mérito, sempre que o 

autor, sem justo motivo, deixar de comparecer pessoalmente à sessão de 

conciliação ou a audiência de instrução e julgamento. Ademais, o 
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Enunciado 20 do FONAJE, entende que o comparecimento pessoal da 

parte a audiência é obrigatório. Assim sendo, não tendo comparecido a 

audiência de conciliação e tampouco apresentado justificativa plausível, 

opino pela EXTINÇÃO do presente feito, com fulcro no art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Considerando ainda que não houve comprovação de que a 

ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 90.99/95 c.c. art. 334, 

§8º do CPC), CONDENO a parte Reclamante no pagamento das custas 

processuais, conforme orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não 

podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento 

das custas processuais deste feito. Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. 

B R A Z  P A U L O  P A G O T T O  J u i z  L e i g o 

____________________________________________________________

____________________________________________ Vistos, etc . 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Lucas do 

Rio Verde, 03 de Julho de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001393-92.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO FLAVIO MIALET DALAVIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1001393-92.2018.8.11.0045. REQUERENTE: ANTONIO FLAVIO MIALET 

DALAVIA REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos etc. 

Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o 

relatório FUNDAMENTO E DECIDO. Analisando o conjunto fático probatório 

apresentado, tenho que a presente reclamação desafia a extinção, sem 

resolução do mérito, ante a contumácia da parte autora. Devidamente 

intimada, a parte reclamante deixou de comparecer a audiência de 

conciliação de cuja presença é OBRIGATÓRIA. O artigo 51, inciso I, da Lei 

nº 9.099/95, determina que o processo deverá ser extinto, sem julgamento 

do mérito, sempre que o autor, sem justo motivo, deixar de comparecer 

pessoalmente à sessão de conciliação ou a audiência de instrução e 

julgamento. Ademais, o Enunciado 20 do FONAJE, entende que o 

comparecimento pessoal da parte a audiência é obrigatório. Assim sendo, 

não tendo comparecido a audiência de conciliação e tampouco 

apresentado justificativa plausível, opino pela EXTINÇÃO do presente feito, 

com fulcro no art. 51, I, da Lei 9.099/95. Considerando ainda que não 

houve comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 51, 

§2º, Lei 90.99/95 c.c. art. 334, §8º do CPC), CONDENO a parte Reclamante 

no pagamento das custas processuais, conforme orientação contida no 

Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem 

que haja prévio pagamento das custas processuais deste feito. Projeto de 

sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei 

nº .  9 .099/95.  BRAZ PAULO PAGOTTO Ju iz  Le igo 

_________________________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Lucas do Rio Verde, 03 de Julho de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001394-77.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO FLAVIO MIALET DALAVIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1001394-77.2018.8.11.0045. REQUERENTE: ANTONIO FLAVIO MIALET 

DALAVIA REQUERIDO: RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CREDITOS FINANCEIROS S.A. Vistos etc. Conforme inteligência do artigo 

38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório FUNDAMENTO E 

DECIDO. Analisando o conjunto fático probatório apresentado, tenho que a 

presente reclamação desafia a extinção, sem resolução do mérito, ante a 

contumácia da parte autora. Devidamente intimada, a parte reclamante 

deixou de comparecer a audiência de conciliação de cuja presença é 

OBRIGATÓRIA. O artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, determina que o 

processo deverá ser extinto, sem julgamento do mérito, sempre que o 

autor, sem justo motivo, deixar de comparecer pessoalmente à sessão de 

conciliação ou a audiência de instrução e julgamento. Ademais, o 

Enunciado 20 do FONAJE, entende que o comparecimento pessoal da 

parte a audiência é obrigatório. Assim sendo, não tendo comparecido a 

audiência de conciliação e tampouco apresentado justificativa plausível, 

opino pela EXTINÇÃO do presente feito, com fulcro no art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Considerando ainda que não houve comprovação de que a 

ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 90.99/95 c.c. art. 334, 

§8º do CPC), CONDENO a parte Reclamante no pagamento das custas 

processuais, conforme orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não 

podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento 

das custas processuais deste feito. Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. 

B R A Z  P A U L O  P A G O T T O  J u i z  L e i g o 

_________________________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Lucas do Rio Verde, 03 de Julho de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001576-63.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON WILLIAN MOTTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1001576-63.2018.8.11.0045. REQUERENTE: ROBSON WILLIAN MOTTA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos etc. Conforme inteligência do 

artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório FUNDAMENTO E 

DECIDO. Analisando o conjunto fático probatório apresentado, tenho que a 

presente reclamação desafia a extinção, sem resolução do mérito, ante a 

contumácia da parte autora. Devidamente intimada, a parte reclamante 

deixou de comparecer a audiência de conciliação de cuja presença é 

OBRIGATÓRIA. O artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, determina que o 

processo deverá ser extinto, sem julgamento do mérito, sempre que o 

autor, sem justo motivo, deixar de comparecer pessoalmente à sessão de 

conciliação ou a audiência de instrução e julgamento. Ademais, o 

Enunciado 20 do FONAJE, entende que o comparecimento pessoal da 

parte a audiência é obrigatório. Assim sendo, não tendo comparecido a 

audiência de conciliação e tampouco apresentado justificativa plausível, 

opino pela EXTINÇÃO do presente feito, com fulcro no art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Considerando ainda que não houve comprovação de que a 

ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 90.99/95 c.c. art. 334, 

§8º do CPC), CONDENO a parte Reclamante no pagamento das custas 

processuais, conforme orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não 

podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento 

das custas processuais deste feito. Projeto de sentença sujeito à 
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homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. 

B R A Z  P A U L O  P A G O T T O  J u i z  L e i g o 

____________________________________________________________

____________________________________________________ Vistos, 

etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Lucas do Rio Verde, 03 de Julho de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001652-87.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SHEILA DEIJANE ROSA CARVALHO LOBO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1001652-87.2018.8.11.0045. REQUERENTE: SHEILA DEIJANE ROSA 

CARVALHO LOBO REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Conforme 

inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório 

FUNDAMENTO E DECIDO. Analisando o conjunto fático probatório 

apresentado, tenho que a presente reclamação desafia a extinção, sem 

resolução do mérito, ante a contumácia da parte autora. Devidamente 

intimada, a parte reclamante deixou de comparecer a audiência de 

conciliação de cuja presença é OBRIGATÓRIA. O artigo 51, inciso I, da Lei 

nº 9.099/95, determina que o processo deverá ser extinto, sem julgamento 

do mérito, sempre que o autor, sem justo motivo, deixar de comparecer 

pessoalmente à sessão de conciliação ou a audiência de instrução e 

julgamento. Ademais, o Enunciado 20 do FONAJE, entende que o 

comparecimento pessoal da parte a audiência é obrigatório. Assim sendo, 

não tendo comparecido a audiência de conciliação e tampouco 

apresentado justificativa plausível, opino pela EXTINÇÃO do presente feito, 

com fulcro no art. 51, I, da Lei 9.099/95. Considerando ainda que não 

houve comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 51, 

§2º, Lei 90.99/95 c.c. art. 334, §8º do CPC), CONDENO a parte Reclamante 

no pagamento das custas processuais, conforme orientação contida no 

Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem 

que haja prévio pagamento das custas processuais deste feito. Projeto de 

sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei 

nº .  9 .099/95.  BRAZ PAULO PAGOTTO Ju iz  Le igo 

____________________________________________________________

______________________________________________ Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Lucas do 

Rio Verde, 03 de Julho de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003965-55.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LILIAN SIMONE PEREIRA ROHDEN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1003965-55.2017.8.11.0045. REQUERENTE: LILIAN SIMONE PEREIRA 

ROHDEN REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Conforme inteligência do 

artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório FUNDAMENTO E 

DECIDO. Analisando o conjunto fático probatório apresentado, tenho que a 

presente reclamação desafia a extinção, sem resolução do mérito, ante a 

contumácia da parte autora. Devidamente intimada, a parte reclamante 

deixou de comparecer a audiência de conciliação de cuja presença é 

OBRIGATÓRIA. O artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, determina que o 

processo deverá ser extinto, sem julgamento do mérito, sempre que o 

autor, sem justo motivo, deixar de comparecer pessoalmente à sessão de 

conciliação ou a audiência de instrução e julgamento. Ademais, o 

Enunciado 20 do FONAJE, entende que o comparecimento pessoal da 

parte a audiência é obrigatório. Assim sendo, não tendo comparecido a 

audiência de conciliação e tampouco apresentado justificativa plausível, 

opino pela EXTINÇÃO do presente feito, com fulcro no art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Considerando ainda que não houve comprovação de que a 

ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 90.99/95 c.c. art. 334, 

§8º do CPC), CONDENO a parte Reclamante no pagamento das custas 

processuais, conforme orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não 

podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento 

das custas processuais deste feito. Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. 

B R A Z  P A U L O  P A G O T T O  J u i z  L e i g o 

____________________________________________________________

__________________________________________________ Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Lucas do 

Rio Verde, 03 de Julho de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001633-81.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO OLIVEIRA DE CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1001633-81.2018.8.11.0045. REQUERENTE: RICARDO OLIVEIRA DE 

CASTRO REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos etc. Conforme 

inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório 

FUNDAMENTO E DECIDO. Analisando o conjunto fático probatório 

apresentado, tenho que a presente reclamação desafia a extinção, sem 

resolução do mérito, ante a contumácia da parte autora. Devidamente 

intimada, a parte reclamante deixou de comparecer a audiência de 

conciliação de cuja presença é OBRIGATÓRIA. O artigo 51, inciso I, da Lei 

nº 9.099/95, determina que o processo deverá ser extinto, sem julgamento 

do mérito, sempre que o autor, sem justo motivo, deixar de comparecer 

pessoalmente à sessão de conciliação ou a audiência de instrução e 

julgamento. Ademais, o Enunciado 20 do FONAJE, entende que o 

comparecimento pessoal da parte a audiência é obrigatório. Assim sendo, 

não tendo comparecido a audiência de conciliação e tampouco 

apresentado justificativa plausível, opino pela EXTINÇÃO do presente feito, 

com fulcro no art. 51, I, da Lei 9.099/95. Considerando ainda que não 

houve comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 51, 

§2º, Lei 90.99/95 c.c. art. 334, §8º do CPC), CONDENO a parte Reclamante 

no pagamento das custas processuais, conforme orientação contida no 

Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem 

que haja prévio pagamento das custas processuais deste feito. Projeto de 

sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei 

nº .  9 .099/95.  BRAZ PAULO PAGOTTO Ju iz  Le igo 

____________________________________________________________

_________________________________________________ Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Lucas do 

Rio Verde, 03 de Julho de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001591-32.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOCIELE CRISTINA DA LUZ BRANDAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1001591-32.2018.8.11.0045. REQUERENTE: JOCIELE CRISTINA DA LUZ 

BRANDAO REQUERIDO: VIVO S/A Vistos etc. Conforme inteligência do 

artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório FUNDAMENTO E 

DECIDO. Analisando o conjunto fático probatório apresentado, tenho que a 

presente reclamação desafia a extinção, sem resolução do mérito, ante a 

contumácia da parte autora. Devidamente intimada, a parte reclamante 

deixou de comparecer a audiência de conciliação de cuja presença é 

OBRIGATÓRIA. O artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, determina que o 

processo deverá ser extinto, sem julgamento do mérito, sempre que o 

autor, sem justo motivo, deixar de comparecer pessoalmente à sessão de 

conciliação ou a audiência de instrução e julgamento. Ademais, o 

Enunciado 20 do FONAJE, entende que o comparecimento pessoal da 

parte a audiência é obrigatório. Assim sendo, não tendo comparecido a 

audiência de conciliação e tampouco apresentado justificativa plausível, 

opino pela EXTINÇÃO do presente feito, com fulcro no art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Considerando ainda que não houve comprovação de que a 

ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 90.99/95 c.c. art. 334, 

§8º do CPC), CONDENO a parte Reclamante no pagamento das custas 

processuais, conforme orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não 

podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento 

das custas processuais deste feito. Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. 

B R A Z  P A U L O  P A G O T T O  J u i z  L e i g o 

____________________________________________________________

_________________________________________________ Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Lucas do 

Rio Verde, 03 de Julho de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001687-47.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ERIKA WUNDERVALD (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1001687-47.2018.8.11.0045. REQUERENTE: ERIKA WUNDERVALD 

REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos etc. Conforme inteligência do artigo 

38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório FUNDAMENTO E 

DECIDO. Analisando o conjunto fático probatório apresentado, tenho que a 

presente reclamação desafia a extinção, sem resolução do mérito, ante a 

contumácia da parte autora. Devidamente intimada, a parte reclamante 

deixou de comparecer a audiência de conciliação de cuja presença é 

OBRIGATÓRIA. O artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, determina que o 

processo deverá ser extinto, sem julgamento do mérito, sempre que o 

autor, sem justo motivo, deixar de comparecer pessoalmente à sessão de 

conciliação ou a audiência de instrução e julgamento. Ademais, o 

Enunciado 20 do FONAJE, entende que o comparecimento pessoal da 

parte a audiência é obrigatório. Assim sendo, não tendo comparecido a 

audiência de conciliação e tampouco apresentado justificativa plausível, 

opino pela EXTINÇÃO do presente feito, com fulcro no art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Considerando ainda que não houve comprovação de que a 

ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 90.99/95 c.c. art. 334, 

§8º do CPC), CONDENO a parte Reclamante no pagamento das custas 

processuais, conforme orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não 

podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento 

das custas processuais deste feito. Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. 

BRAZ PAULO PAGOTTO Juiz Leigo 

____________________________________________________________

________________________________________________ Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Lucas do 

Rio Verde, 03 de Julho de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

6ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004434-04.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE BRINCKER (REQUERENTE)

E. R. B. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA DOS SANTOS BORGES OAB - MT21117/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA OAB - MT0015318S (ADVOGADO)

 

Intimação do advogado da parte autora para impugnar a contestação, no 

prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001233-38.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DE CARVALHO GOMES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO SAMIR DE DEUS OAB - MT21271/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (RÉU)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

DESPACHO Intime-se a parte autora, a apresentar impugnação à 

contestação e documentos que a acompanham, ID nº 3283950 ao ID nº 

3284066, no prazo de 15(quinze) dias. Intime-se e cumpra-se. Expeça-se 

o necessário.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001233-38.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DE CARVALHO GOMES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO SAMIR DE DEUS OAB - MT21271/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (RÉU)

 

DESPACHO Intime-se a parte autora, a apresentar impugnação à 

contestação e documentos que a acompanham, ID nº 3283950 ao ID nº 

3284066, no prazo de 15(quinze) dias. Intime-se e cumpra-se. Expeça-se 

o necessário.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000443-54.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA MARIA SALES OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI OAB - MT0009216A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE Processo: 1000443-54.2016.8.11.0045. AUTOR: ANGELA 

MARIA SALES OLIVEIRA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS DESPACHO Verifica-se que somente foi realizado o laudo 

medico pericial, conforme consta do Id 9275579, como produção 

antecipada de prova, sendo que até a presente data não consta nos autos 
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o laudo socioeconômico, conforme determinado na decisão sob o Id 

n°1056780 e, o INSS ainda não foi citado. Assim para evitar maiores 

delongas no processo ordeno o seguinte: 1) A citação do INSS, para que 

apresente contestação a presente ação, no prazo legal. 2) Proceda a 

realização de estudo socioeconômico, pela assistente social, para 

averiguar a situação de miserabilidade da autora. Segue em anexos 

quesitos que devem ser respondidos. 3) Efetue o pagamento dos 

honorários do perito. 4) Cumpra-se com urgência que o caso requer. 5) 

Intime-se. LUCAS DO RIO VERDE, 3 de julho de 2018. GISELE ALVES 

SILVA JUÍZA DE DIREITO

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 112170 Nr: 5017-74.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WELLINGTON MOURA DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E 

ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO FRANDOLOSO 

MENEGAZZO - OAB:17494/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIELA ESTHER ZANCO - 

OAB:17442/A, VERA LUCIA MIQUELIN - OAB:5885/MS

 Impulsiono os presentes autos para INTIMAR, o(as) Advogado(as) do(a)s 

das partes, em razão da perícia determinada nos autos do processo acima 

indicado, a REALIZAR AS MEDIDAS NECESSÁRIAS PARA O(A) AUTOR(A) 

COMPARECER, BEM COMO, SE EXISTENTES, OS ASSISTENTES TÉCNICOS 

NOMEADOS PELAS PARTES, no dia 08/08/2018 (quarta-feira), às 08h30 

ou às 13h30, por ordem de chegada, na Avenida Mato Grosso 936-S, 

Alvorada, Lucas do Rio Verde, a fim de realizar perícia designada.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 112170 Nr: 5017-74.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WELLINGTON MOURA DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E 

ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO FRANDOLOSO 

MENEGAZZO - OAB:17494/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIELA ESTHER ZANCO - 

OAB:17442/A, VERA LUCIA MIQUELIN - OAB:5885/MS

 VISTOS EM CORREIÇÃOTrata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

ACIDENTE DE TRABALHO C/C DANOS MORAIS ajuizada por WELLINGTON 

MOURA DA CRUZ contra SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO – 

SAAE. (>>>>>>>>>>)).Processo está em ordem, não havendo nulidades a 

declarar e nem irregularidades outras a sanar, razão pela qual DECLARO 

SANEADO O PROCESSO, e fixo como ponto controvertido o direito do 

autor em ser indenizado, pelos danos materiais e morais que alega ter 

sofrido, conforme exposto na exordial.Para dirimir tal ponto controvertido, 

DEFIRO o pedido de prova testemunhal e depoimento pessoal das partes, 

bem como a produção de prova pericial médica, conforme requerido pela 

autora a p. 350, sendo que a audiência instrutória será designada logo 

após a produção da prova pericial.Nomeio como perito desde juízo o 

médico, Dr. Guido Vaca Cespedes, com endereço na Rua das Andirobas, 

n.º 893, Bairro Jardim Maringa 1, na Cidade de Sinop/MT, CEP: 

785556-268; com endereço profissional Centro Médico Cespedes sito à 

Avenida Paraná, n.º 561 – S, Bairro Centro, em Lucas do Rio Verde/MT, 

CEP: 78.455-000, telefones: (65) 3549-3226 e (66) 9616-0609; E-mail: 

guivace@hotmail.com. Intime o perito para dizer se aceita o encargo e 

declinar seus honorários, os quais serão suportados ao final e pelo 

Estado, se for o caso, considerando que a pericia foi requerida pela 

autora a p. 350, agraciada com o beneficio da gratuidade de justiça.Com a 

manifestação do perito, manifestem-se as partes. Em havendo 

discordância com os honorários, diga o perito. Em havendo concordância, 

intime-se o perito para início dos trabalhos.Desde já, fixo o prazo de cinco 

5 (cinco) dias, para que as partes apresentem ASSISTENTE TÉCNICO e 

QUESITOS, caso ainda não tenham apresentado (art. 421 do CPC).Fixo o 

prazo de 30 (trinta) dias, para apresentação do laudo.Após a juntada do 

laudo, vistas às partes, no prazo sucessivo de 15 (quinze) dias, 

iniciando-se pelo autor.Decorrido o prazo, com ou sem manifestação das 

partes, certifique-se e voltem-me os autos conclusos, para novas 

deliberações, sendo que a auCumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 112170 Nr: 5017-74.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WELLINGTON MOURA DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E 

ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO FRANDOLOSO 

MENEGAZZO - OAB:17494/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIELA ESTHER ZANCO - 

OAB:17442/A, VERA LUCIA MIQUELIN - OAB:5885/MS

 VISTOS.

Trata-se AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRABALHO C/C 

DANOS MORAIS, em trâmite entre as partes acima identificadas.

Considerando o disposto no art. 334 do CPC, designo audiência de 

conciliação/Mediação para o dia 11 de maio de 2017, às 14:00 horas, nos 

termos do que determina a Ordem de Serviço n.º 01-2016-CEJUSC, 

devendo a escrivania proceder o agendamento de audiência conciliatória, 

no sistema PJE.

A audiência de conciliação/mediação, não será realizada se ambas as 

partes manifestarem, expressamente, desinteresse na composição 

consensual (art. 334, § 4º, I).

Consigne-se que o não comparecimento injustificado do autor ou dos réus 

à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC).

As partes devem estar acompanhadas por seus advogados ou 

defensores públicos (art. 334, § 9º, CPC).

Restando esta infrutífera a conciliação, as partes deverão especificar e 

justificar as provas que pretendem produzir, no prazo de 10 (dez) da 

realização do ato conciliatório.

No mais, proceda-se a Secretaria com o cadastro dos advogados (p. 100) 

da parte requerida no Sistema Apolo, na capa dos autos e onde mais 

couber para recebimento das intimações e notificação dos atos 

processuais. Anote-se.

Intimem-se. Cumpra-se expedindo o necessário.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002008-19.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUDIANE DOS SANTOS LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT0012758A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

R. S. S. (REPRESENTADO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

AUTOS N.º 1002008-19.2017.8.11.0045 AÇÃO DE CONCESSÃO DE 

BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA ASSISTENCIAL COM PEDIDO DE 

TUTELA ANTECIPADA REQUERENTE: RAYNARA SANTOS SOUSA, 

representada por sua genitora CLEUDIANE DOS SANTOS LIMA 

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS VISTOS, 

ETC. RAYNARA SANTOS SOUSA representada por sua genitora 

CLEUDIANE DOS SANTOS LIMA ajuizou a presente AÇÃO DE 

CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA 

ASSISTENCIAL COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA contra o INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS. Narra a inicial, que a requerente é 

menor, possui 12 anos de idade e, é portadora de transtorno global de 

desenvolvimento, CID 10 F 84.8, que a impede de ter um desenvolvimento 

norma compatível com a sua idade. Salienta que a menor não possui 
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qualquer deformidade que lhe cause limitação, no entanto 

psicologicamente a mesma apresenta séria dificuldade neuropsicomotora, 

que além de prejudicar no convívio social, devido ao comportamento 

crítico, ainda limita, no processo de aprendizagem escolar e coordenação 

motora deficitária, necessitando ainda de tratamento medicamentoso e 

psicoterápico e inclusive de suporte para educação especial com 

profissionais especializados. Assim, requer a concessão do benefício 

previdenciário disposto na Lei 8.742/93, que garante 01 (um) salário 

mínimo mensal à pessoa portadora de deficiência, por não possuir meios 

de prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua família. Com a 

exordial vieram os documentos (Ids. 7991271,7991280 e 7991285). A 

inicial foi recebida (Id. 8194032), determinando-se a realização de estudo 

social para averiguar a alegada situação de miserabilidade da parte, bem 

como exame médico pericial, postergando a análise da liminar após a 

juntada dos laudos, deferiu-se os benefícios da justiça gratuita. Juntou 

quesitos. Citado o INSS apresentou contestação e documentos, 

requerendo a improcedência da ação (Ids. 8249266, 8249303, 8249318, 

8249323 e 8249329). A impugnação veio aos autos sob o Id. 9383211, 

rechaçando a manifestação da peça de resposta e pugnando pela 

procedência da ação. O Estudo Socioeconômico e fotos foram juntados 

(Ids. 9418141 e 9418148) e sob o Id. 10201949 aportou o Laudo Médico 

Pericial, sendo que deles as partes se manifestaram. O Ministério Público 

se manifestou favoravelmente ao julgamento procedente da ação (Id. 

12220710). Os autos vieram-me conclusos. É o relato. Fundamento. 

Decido. Como dito, cuida-se de AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DE 

PRESTAÇÃO CONTINUADA ASSISTENCIAL “BPC/LOAS” COM PEDIDO DE 

TUTELA ANTECIPADA, tendo as partes acima qualificadas. Pois bem. A 

Constituição Federal, no seu art. 203, incisos I a V, asseguram assistência 

social por meio da concessão de um salário mínimo mensal à pessoa 

portadora de deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de 

prover à manutenção ou de tê-la provida por sua família, sendo tal 

benefício regulamentado pela Lei Orgânica da Assistência Social - LOAS. 

Vislumbra-se que a controvérsia reside basicamente na comprovação da 

incapacidade da requerente, bem como da falta de condição de prover 

seu próprio sustento ou de tê-lo provido por sua família, nos termos do art. 

20, § § 2º e 3º da Lei 8.742/93, verbis: Art. 20. O benefício de prestação 

continuada é a garantia de um salário-mínimo mensal à pessoa com 

deficiência e ao idoso com 65 (sessenta e cinco) anos ou mais que 

comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção nem de 

tê-la provida por sua família. § 1o Para os efeitos do disposto no caput, a 

família é composta pelo requerente, o cônjuge ou companheiro, os pais e, 

na ausência de um deles, a madrasta ou o padrasto, os irmãos solteiros, 

os filhos e enteados solteiros e os menores tutelados, desde que vivam 

sob o mesmo teto. § 2o Para efeito de concessão do benefício de 

prestação continuada, considera-se pessoa com deficiência aquela que 

tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou 

sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir 

sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições 

com as demais pessoas. § 3o Considera-se incapaz de prover a 

manutenção da pessoa com deficiência ou idosa a família cuja renda 

mensal per capita seja inferior a 1/4 (um quarto) do salário-mínimo. Assim, 

diante do pedido manejado pela autora, há necessidade de se verificar a 

existência dos requisitos para concessão do pleito formulado. Para 

comprovação da incapacidade da autora, foi juntado aos autos laudos 

constante dos Ids. 7991271, 7991280 e 7991285, além disso, pelo laudo 

médico pericial realizado (Id. 10201949), concluiu-se que a autora é 

portadora de doença mental, Sindrome de Asperger, classificada CID 

F845, F848, F90. Que possui estabilidade psíquica com deficiência grave 

(b126.3), amplitude das emoções com deficiência grave (b1522.3), 

resolução de problema com deficiência grave (b1646.3), lidar om estresse 

com deficiência grave, estando em tratamento porém sem resultados, com 

impedimento de longa duração. Diante do exposto, e através da análise 

minuciosa do laudo médico pericial acostado aos autos, depreende-se, 

portanto, que a parte autora encontra-se atualmente incapacitada em 

razão de sua doença, bem como por ser menor, depende assim, 

exclusivamente dos cuidados de sua genitora. Comprovada a 

incapacidade do requerente, resta agora verificar sua condição de 

miserabilidade. Conforme se extrai da constatação socioeconômica 

realizada Id. 9418141 e 148, o núcleo familiar da requerente é composto 

por 02(duas) pessoas, quais sejam: genitora da autora e a requerente. A 

genitora da requerente é a única adulta da família, e cuida da menor 

sozinha, não consegue emprego fixo e vive de fazer diárias, onde retira 

em torno de R$ 800,00 por mês, sendo que a menor percebe pensão 

alimentícia de seu genitor, no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), deste 

modo, possuem renda per capita de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta 

reais), ou seja, em patamar além do previsto em Lei. Contudo tal valor é 

totalmente consumido pelas despesas que ultrapassam em muito a quantia 

recebida, como aluguel da casa, água, energia, mercado, medicamentos 

para tratamento da menor, recebendo auxilio social de terceiros, para 

conseguir sobreviver de forma digna. Mesmo que a renda per capita 

familiar da autora seja superior a ¼ do salário mínimo, segundo 

entendimento itinerante, é plenamente possível o reconhecimento da 

hipossuficiência do núcleo familiar da autora por outros meios dentro do 

contexto fático. Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, analisando a 

Reclamação nº 4374, entendeu pela inconstitucionalidade do parágrafo 3º 

do artigo 20 da Lei8.742/1993, por considerar que o critério da renda 

familiar mensal per capita inferior a um quarto do salário mínimo está 

defasado para caracterizar a situação de miserabilidade. Com relação à 

matéria, colha-se o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça: 

PROCESSUAL. PREVIDENCIÁRIO. BENEFICIO ASSISTENCIAL 

CONTINUADO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. REVISÃO. SÚMULA 

7/STJ. 1. Nos termos do art. 20 da Lei8.742/93, alterado pela Lei 9.720/98, 

será devida a concessão de benefício assistencial aos idosos e às 

pessoas portadoras de deficiência que não possuam meios de prover a 

própria manutenção ou cuja família possua renda mensal per capita 

inferior a 1/4 (um quarto) do salário-mínimo. 2. "A limitação do valor da 

renda per capita familiar não deve ser considerada a única forma de se 

comprovar que a pessoa não possui outros meios para prover a própria 

manutenção ou de tê-la provida por sua família, pois é apenas um 

elemento objetivo para se aferir a necessidade, ou seja, presume-se 

absolutamente a miserabilidade quando comprovada a renda per capita 

inferior a 1/4 do salário mínimo" (...). (STJ - AGARESP - AGRAVO 

REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – 262331, Segunda 

Turma, Rel. CASTRO MEIRA, DJE DATA: 25/02/2013). Assim, levando-se 

em consideração o conjunto probatório presente nos autos, entendo que a 

autora preenche os requisitos exigidos para a concessão do benefício, 

nos moldes exigidos pela Lei nº 8.742/1993: é pessoa deficiente e carece 

de condições dignas de sobrevivência, vivendo em situação de 

miserabilidade. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, na forma 

do art. 487, I do CPC, para condenar o INSS a conceder benefício de 

prestação continuada da Assistência Social (LOAS), no valor de um 

salário-mínimo mensal à parte autora a partir do requerimento 

administrativo (12.07.2016 – Id. 7991261), já observada a prescrição 

quinquenal, bem como descontas as parcelas, porventura, recebidas no 

curso da ação. A Correção monetária incide sobre o débito previdenciário, 

a partir do vencimento de cada prestação, pelo INPC. Os juros moratórios 

incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 

1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009), 

contam-se da citação, para as parcelas eventualmente vencidas 

anteriormente a ela, e do respectivo vencimento, para as que lhe são 

posteriores. Em razão do princípio da sucumbência, condeno o réu ao 

pagamento dos honorários advocatícios ora fixados em 10% sobre o valor 

das prestações vencidas, conforme entendimento da Súmula 111 do E. 

Superior Tribunal de Justiça, não incidindo, portanto, sobre as parcelas 

vincendas, que serão pagas administrativamente, com a implantação do 

benefício no sistema geral de previdência social. Sem condenação em 

custas e despesas processuais nos termos do art. 8º, § 1º da Lei 

8.620/93. Deixo de proceder a remessa necessária dos autos a Instância 

Superior, posto que a decisão, não está sujeita a reexame necessário, 

nos termos do § 3º, inciso I, do art. 496, do CPC. Ordeno que seja 

retificado o polo ativo da ação, devendo constar RAYNARA SANTOS 

SOUSA representada por sua genitora CLEUDIANE DOS SANTOS LIMA. 

Efetue o pagamento do médico perito, caso ainda não tenha sido feito. 

Após o trânsito em julgado, em nada sendo requerido pelas partes 

arquivem-se os autos dando-se as baixas de estilo. P.R.I.C. Lucas do Rio 

Verde/MT, 03 de julho de 2018. GISELE ALVES SILVA Juíza de Direito

Segunda Entrância

Comarca de Água Boa

1ª Vara

Intimação
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Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000895-05.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUEL RUPRE TSERIMRE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO RURAL S.A - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

CERTIDÃO CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO DE INTIMAÇÃO VIA PJE: Intimação 

do advogado da parte requerida para, caso queira, apresentar 

contrarrazões ao recurso de apelação interposto, no prazo legal. Água 

Boa - MT, 3 de julho de 2018. CARMEN SYLVIA ONOFRE DE SOUSA 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000955-75.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

PERO O UTU O XAVANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO DE INTIMAÇÃO VIA PJE: Intimação 

do advogado da parte requerida para, caso queira, apresentar 

contrarrazões ao recurso de apelação interposto, no prazo legal. Água 

Boa - MT, 3 de julho de 2018. CARMEN SYLVIA ONOFRE DE SOUSA 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000904-64.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

SUELI TSIHOTSE EWADZARI XAVANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

CERTIDÃO CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO DE INTIMAÇÃO VIA PJE: Intimação 

do advogado da parte requerida para, caso queira, apresentar 

contrarrazões ao recurso de apelação interposto, no prazo legal. Água 

Boa - MT, 3 de julho de 2018. CARMEN SYLVIA ONOFRE DE SOUSA 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001280-50.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ZACARIAS WARWEDEWE XAVANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BCV - BANCO DE CREDITO E VAREJO S/A. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO DE INTIMAÇÃO VIA PJE: Intimação 

do advogado da parte requerida para, caso queira, apresentar 

contrarrazões ao recurso de apelação interposto, no prazo legal. Água 

Boa - MT, 3 de julho de 2018. CARMEN SYLVIA ONOFRE DE SOUSA 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001245-90.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

PERO O UTU O XAVANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Safra S-A (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO DE INTIMAÇÃO VIA PJE: Intimação 

do advogado da parte requerida para, caso queira, apresentar 

contrarrazões ao recurso de apelação interposto, no prazo legal. Água 

Boa - MT, 3 de julho de 2018. CARMEN SYLVIA ONOFRE DE SOUSA 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001324-69.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUEL RUPRE TSERIMRE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO OAB - MG103082 (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO DE INTIMAÇÃO VIA PJE: Intimação 

do advogado da parte requerida para, caso queira, apresentar 

contrarrazões ao recurso de apelação interposto, no prazo legal. Água 

Boa - MT, 3 de julho de 2018. CARMEN SYLVIA ONOFRE DE SOUSA 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001484-94.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA WAUTOMONHIDZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO DE INTIMAÇÃO VIA PJE: Intimação 

do advogado da parte requerida para, caso queira, apresentar 

contrarrazões ao recurso de apelação interposto, no prazo legal. Água 

Boa - MT, 3 de julho de 2018. CARMEN SYLVIA ONOFRE DE SOUSA 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001496-11.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARAEWARA XAVANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO DE INTIMAÇÃO VIA PJE: Intimação 

do advogado da parte requerida para, caso queira, apresentar 

contrarrazões ao recurso de apelação interposto, no prazo legal. Água 

Boa - MT, 3 de julho de 2018. CARMEN SYLVIA ONOFRE DE SOUSA 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001547-22.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

REPITSI XAVANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO DE INTIMAÇÃO VIA PJE: Intimação 

do advogado da parte requerida para, caso queira, apresentar 

contrarrazões ao recurso de apelação interposto, no prazo legal. Água 

Boa - MT, 3 de julho de 2018. CARMEN SYLVIA ONOFRE DE SOUSA 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001444-15.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

TSEREBU RA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO OAB - MG103082 (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO DE INTIMAÇÃO VIA PJE: Intimação 

do advogado da parte requerida para, caso queira, apresentar 

contrarrazões ao recurso de apelação interposto, no prazo legal. Água 

Boa - MT, 3 de julho de 2018. CARMEN SYLVIA ONOFRE DE SOUSA 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001520-39.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS GRACAS RENHIBO XAVANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

CERTIDÃO CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO DE INTIMAÇÃO VIA PJE: Intimação 

do advogado da parte requerida para, caso queira, apresentar 

contrarrazões ao recurso de apelação interposto, no prazo legal. Água 

Boa - MT, 3 de julho de 2018. CARMEN SYLVIA ONOFRE DE SOUSA 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000927-10.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

RAUL TSEREHOTEDI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BCV - BANCO DE CREDITO E VAREJO S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT0015483S-A 

(ADVOGADO)

 

CERTIDÃO CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO DE INTIMAÇÃO VIA PJE: Intimação 

do advogado da parte requerida para, caso queira, apresentar 

contrarrazões ao recurso de apelação interposto, no prazo legal. Água 

Boa - MT, 3 de julho de 2018. CARMEN SYLVIA ONOFRE DE SOUSA 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001574-05.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

TSERENHIA TSIWE XAVANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

CERTIDÃO CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO DE INTIMAÇÃO VIA PJE: Intimação 

do advogado da parte requerida para, caso queira, apresentar 

contrarrazões ao recurso de apelação interposto, no prazo legal. Água 

Boa - MT, 3 de julho de 2018. CARMEN SYLVIA ONOFRE DE SOUSA 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001575-87.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

TSERENHIA TSIWE XAVANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

CERTIDÃO CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO DE INTIMAÇÃO VIA PJE: Intimação 

do advogado da parte requerida para, caso queira, apresentar 

contrarrazões ao recurso de apelação interposto, no prazo legal. Água 

Boa - MT, 3 de julho de 2018. CARMEN SYLVIA ONOFRE DE SOUSA 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001446-82.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

TSEREBU RA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO DE INTIMAÇÃO VIA PJE: Intimação 

do advogado da parte requerida para, caso queira, apresentar 

contrarrazões ao recurso de apelação interposto, no prazo legal. Água 

Boa - MT, 3 de julho de 2018. CARMEN SYLVIA ONOFRE DE SOUSA 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001528-16.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

PETSI E O XAVANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO DE INTIMAÇÃO VIA PJE: Intimação 

do advogado da parte requerida para, caso queira, apresentar 

contrarrazões ao recurso de apelação interposto, no prazo legal. Água 

Boa - MT, 3 de julho de 2018. CARMEN SYLVIA ONOFRE DE SOUSA 

Gestor(a) Judiciário(a)

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 1032036 Nr: 3066-15.2018.811.0021

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Altevir Pierozan Magalhães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Honorato do Nascimento Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Fabrinny Medeiros - 

OAB:5940

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação do advogado da parte 

Requerente/Exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, promova o 

pagamento das diligências do Oficial de Justiça referentes ao(s) 

mandado(s) expedido(s) devendo comprovar o adimplemento nos autos. 

Fica advertido o Sr. Advogado que o pagamento das diligências deverá 

ser efetuado obrigatoriamente através da Central de Pagamento de 

Diligências - CPD, disponível no site do TJMT, conforme Provimento 

07/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça. Obs.: no caso de 

impossibilidade de pagamento das diligências pelo referido Sistema, em 

virtude de não cadastramento do endereço de cumprimento no Sistema, 

deverá o Sr. Advogado solicitar o cadastramento do mesmo à esta 

Secretaria, no mesmo prazo, de 05 (cinco) dias, informando a localização 

exata do endereço de cumprimento do mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 93535 Nr: 2791-08.2014.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Chafic Vieira Porto, Cláudia Estrela Porto, 

Cely Terezinha Estrela Porto, Espólio de Edir Camilo da Silva, Wilcia 

Rezende Alexandre da Silva, Julia da Costa Mendes, José Felipe Estrela, 

Espólio de Miguel Gratão, Maria Gratão, Espólio de Walter da Costa 
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Mendes, Vasco Domingos da Costa, Francisco Marques Viegas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maykell Eduardo Miyazaki - 

OAB:OAB/MT 9.663, Paulo Augusto Ferreira de Lima - 

OAB:21413/GO, Ricardo Zancanaro - OAB:OAB/MT 8739-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nelson Wilians Fratoni 

Rodrigues - OAB:11.065-A/MT, Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:211.648-SP

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: A intimação do advogado da parte 

executada para que, no prazo de 10(dez) dias, promova o andamento do 

processo e requeira o que entender de direito, em termos de 

prosseguimento do feito, tendo em vista o deposito informado fl.752.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 95741 Nr: 4336-16.2014.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joao Batista Ferreira de souza Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Consorcios do Seguro 

Dpvat S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Greice Kelly Varela Silveira - 

OAB:14436

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Cesar Zandonadi - 

OAB:5736/MT

 Considerando a contradição apontada pelas partes no laudo apresentado 

às fls. 88, intime-se o perito para, no prazo de 15 (quinze) dias, explicitar 

os pontos impugnados pelas partes às fls. 89/91 e fls. 92/93.

 Ressalto que, não havendo o total esclarecimento dos fatos, ocorrerá a 

destituição do perito, com a consequente nomeação de substituto.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 37990 Nr: 2592-88.2011.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AAdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INdSS-I

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sueli Vieira de Souza - 

OAB:14900-A/MT, Wilson Massaiuki Sio Junior - OAB:9.661-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, julgo TOTALMENTE IMPROCEDENTE o pedido articulado 

na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo 

Civil.Condeno a requerente no pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como nos honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 

1.000,00 (um mil reais), nos termos do artigo 85, parágrafo 8º do Código 

de Processo Civil, ficando a exigibilidade da cobrança de tais débitos 

suspensas, eis que a parte é beneficiária da gratuidade judiciária, nos 

termos do artigo 98, parágrafo 3º do Código de Processo 

Civil.Considerando que a presente comarca é servida por bancos de 

dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos 

do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença.Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado 

APOLO/TJMT.Intimem-se as partes.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 2309 Nr: 377-52.2005.811.0021

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Márcio André Kuhn - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Homem de Melo - 

OAB:6613-B/MT, Waldemar Pinheiro dos Santos - OAB:procurador

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Frederico Oliveira Martins 

Araújo - OAB:OAB/GO 31.309

 Defiro o pedido de sobrestamento pelo prazo requerido de 90 (noventa) 

dias.

 Decorrido o prazo de suspensão, intime-se o exequente, para que no 

prazo legal manifeste-se nos autos, em temos de prosseguimento.

 Havendo manifestação, voltem-me conclusos.

 Certificado o decurso de prazo para tanto, mantenham-se os autos 

suspensos nos termos do art. 40, da Lei 6.830, cientificando-se a 

exequente da suspensão, remetendo-se os autos ao arquivo provisório.

 Decorrido o prazo de 01 ano da suspensão, aguarde-se o prazo de 05 

anos, para eventual decretação da prescrição intercorrente.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 9075 Nr: 1259-48.2004.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Affonso Junqueira Franco Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691-A/ MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando César Leopoldino 

- OAB:OAB/MT 14.291-A

 Consoante se infere dos autos, tentada a intimação do executado via 

mandado, restou certificado que no endereço indicado reside o Sr. Arthur 

Luiz Seibt e, este informou que comprou o imóvel há 07 anos da parte 

devedora e desconhece seu atual paradeiro (fls. 149).

 Assim, denota-se que de fato houvera alteração de endereço sem a 

respectiva comunicação ao fisco.

 Destarte, defiro a citação por edital e determino a expedição do 

necessário para respectivo cumprimento.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 93390 Nr: 2670-77.2014.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lira Otilia Hennig Galle

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Lidia Alves de Souza - 

OAB:6426-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, determino o arquivamento definitivo dos presentes 

autos, com a devida baixa no relatório estatístico e demais providências 

necessárias, conforme determinam as regras de regência cartorária, 

notadamente àquelas impostas por meio do Provimento n.º 41/2016-CGJ, 

que instituiu a 4º Edição da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral de Justiça do Foro Judicial – CNGCJ/MT.Nos termos do 

artigo 462 caput da Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGCJ/MT, o processo que 

apresente saldo pendente de pagamento de custas ao FUNAJURIS após 

arquivado, somente poderá ser impulsionado mediante a integral quitação 

das custas pendentes, bem como do pagamento da taxa de 

desarquivamento.Considerando que a presente comarca é servida por 

bancos de dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, 

nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, 

aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da 

sentença.Dou esta por publicada com a inserção no sistema informatizado 

APOLO/TJMT.Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 11517 Nr: 1320-69.2005.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Assoc. do 

Araguaia - Sicredi Araguaia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arnaldo Cattani, Terezinha Cattani, Enio 

Gewehr, Erida Hollas Gewehr

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniela Diniz Lopes - 

OAB:10867/MT, Dianary Carvalho Borges - OAB:6.445-A MT, Rafael 
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Beraldo Barros - OAB:12.970 MT

 Diante do exposto, autorizo o rastreamento e bloqueio de valores em 

nome da parte executada, no exato montante do débito atualizado, ação 

esta que deverá ser perfeita por meio do sistema informatizado 

BACENJUD, indeferindo, contudo, o pleito de informações ao 

RENAJUD.Requisitado o bloqueio, determino que permaneçam os autos no 

gabinete até que se processe a ordem perante as instituições financeiras, 

conforme determinação inserta no item 2.19.1.3 da CNGCJ/MT.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 11517 Nr: 1320-69.2005.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Assoc. do 

Araguaia - Sicredi Araguaia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arnaldo Cattani, Terezinha Cattani, Enio 

Gewehr, Erida Hollas Gewehr

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniela Diniz Lopes - 

OAB:10867/MT, Dianary Carvalho Borges - OAB:6.445-A MT, Rafael 

Beraldo Barros - OAB:12.970 MT

 Conforme demonstra o extrato retro juntado, o bloqueio de ativos 

financeiros por meio do BACENJUD restou parcialmente cumprido.

Sendo assim, intime-se a parte executada na pessoa de seu advogado ou, 

não o tendo, pessoalmente, para nos termos do artigo 854, §§ 2º e 3º, do 

Código de Processo Civil, comprovar no prazo de 05 (cinco) dias que:

I – as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis e/ou;

II – ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros.

Sendo arguida pela executada qualquer das alegações 

supramencionadas, intime-se o exequente para se manifestar em 05 

(cinco) dias.

Cumpridas as diligências acima, voltem-me conclusos para as 

providências constantes do artigo 854, § 4º.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 1032597 Nr: 3409-11.2018.811.0021

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Shirlei da Natividade Marques

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Irene Lopes da Natividade

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Amaral Brum - 

OAB:OAB/RS 18.436

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1) Tratam-se os presentes autos de carta precatória encaminhada do 

Juízo deprecante para esta comarca, requerendo o cumprimento de 

ordem.

2) Inicialmente, verifique-se o recolhimento das custas, nos termos dos 

artigos 388, p. único e 389 da CNGCJ/MT, estando isento do recolhimento 

as cartas precatórias referentes à ação penal pública, justiça gratuita, 

Juizado Especial, infância e juventude, feitos da Fazenda Pública e outros 

com isenção legal de custas prévias.

3) Não havendo o recolhimento devido, decorrido o prazo de 30 (trinta) 

dias, devolva-se a presente precatória ao Juízo de origem, constando no 

ofício o motivo da devolução e o valor das custas devidas para o caso de 

novo encaminhamento, conforme artigo 390 da CNGCJ/MT.

4) Estando em ordem a missiva, cumpra-se o deprecado, com a urgência 

que o caso requer.

5) Em havendo necessidade de designação de audiência, notifique o juízo 

deprecado, conforme exige o artigo 392 da normativa em comento, sendo 

desnecessária a intimação dos patronos das partes, nos termos da 

Súmula 273 do S.T.J.

6) Caso a ordem não deva ser cumprida nesta comarca, remeta-se ao 

local de cumprimento, dado o caráter itinerante da missiva, conforme 

dispõe o artigo 262 caput do Código de Processo Civil, notificando 

imediatamente o juízo deprecante.

7) Após o cumprimento, independentemente de novo despacho, remeta os 

autos à origem, com os cumprimentos de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 1032657 Nr: 3449-90.2018.811.0021

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alidor Lueders

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sergio Henrique Ewbank, Deborah Parucker 

Lueders Ewbank

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Julio Max Manske - 

OAB:OAB/SC 13.088

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1) Tratam-se os presentes autos de carta precatória encaminhada do 

Juízo deprecante para esta comarca, requerendo o cumprimento de 

ordem.

2) Inicialmente, verifique-se o recolhimento das custas, nos termos dos 

artigos 388, p. único e 389 da CNGCJ/MT, estando isento do recolhimento 

as cartas precatórias referentes à ação penal pública, justiça gratuita, 

Juizado Especial, infância e juventude, feitos da Fazenda Pública e outros 

com isenção legal de custas prévias.

3) Não havendo o recolhimento devido, decorrido o prazo de 30 (trinta) 

dias, devolva-se a presente precatória ao Juízo de origem, constando no 

ofício o motivo da devolução e o valor das custas devidas para o caso de 

novo encaminhamento, conforme artigo 390 da CNGCJ/MT.

4) Estando em ordem a missiva, cumpra-se o deprecado, com a urgência 

que o caso requer.

5) Em havendo necessidade de designação de audiência, notifique o juízo 

deprecado, conforme exige o artigo 392 da normativa em comento, sendo 

desnecessária a intimação dos patronos das partes, nos termos da 

Súmula 273 do S.T.J.

6) Caso a ordem não deva ser cumprida nesta comarca, remeta-se ao 

local de cumprimento, dado o caráter itinerante da missiva, conforme 

dispõe o artigo 262 caput do Código de Processo Civil, notificando 

imediatamente o juízo deprecante.

7) Após o cumprimento, independentemente de novo despacho, remeta os 

autos à origem, com os cumprimentos de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 1028132 Nr: 536-38.2018.811.0021

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Erildo Olimpio Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ezio Pedro Fulan - 

OAB:26.966/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que não houve o recolhimento da diligência do Oficial de 

Justiça, conforme certificado às fls. 39, devolva-se a presente precatória 

ao Juízo de origem, constando no ofício o motivo da devolução e o valor 

da diligência para o caso de novo encaminhamento, conforme artigo 390 

da CNGCJ/MT.

Assim, remetam-se os autos à origem, com os cumprimentos de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 1032658 Nr: 3450-75.2018.811.0021

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Semeali Sementes Híbridas Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria José Sotta Bortolucci

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO FERRAREZI RISOLIA - 

OAB:OAB/SP 147.522

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1) Tratam-se os presentes autos de carta precatória encaminhada do 

Juízo deprecante para esta comarca, requerendo o cumprimento de 

ordem.

2) Inicialmente, verifique-se o recolhimento das custas, nos termos dos 

artigos 388, p. único e 389 da CNGCJ/MT, estando isento do recolhimento 

as cartas precatórias referentes à ação penal pública, justiça gratuita, 

Juizado Especial, infância e juventude, feitos da Fazenda Pública e outros 

com isenção legal de custas prévias.
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3) Não havendo o recolhimento devido, decorrido o prazo de 30 (trinta) 

dias, devolva-se a presente precatória ao Juízo de origem, constando no 

ofício o motivo da devolução e o valor das custas devidas para o caso de 

novo encaminhamento, conforme artigo 390 da CNGCJ/MT.

4) Estando em ordem a missiva, cumpra-se o deprecado, com a urgência 

que o caso requer.

5) Em havendo necessidade de designação de audiência, notifique o juízo 

deprecado, conforme exige o artigo 392 da normativa em comento, sendo 

desnecessária a intimação dos patronos das partes, nos termos da 

Súmula 273 do S.T.J.

6) Caso a ordem não deva ser cumprida nesta comarca, remeta-se ao 

local de cumprimento, dado o caráter itinerante da missiva, conforme 

dispõe o artigo 262 caput do Código de Processo Civil, notificando 

imediatamente o juízo deprecante.

7) Após o cumprimento, independentemente de novo despacho, remeta os 

autos à origem, com os cumprimentos de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 1027217 Nr: 7735-48.2017.811.0021

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilvania Pereira Xavier

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:OAB/MT 3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que não houve o recolhimento da diligência do Oficial de 

Justiça, conforme certificado às fls. 11, devolva-se a presente precatória 

ao Juízo de origem, constando no ofício o motivo da devolução e o valor 

da diligência para o caso de novo encaminhamento, conforme artigo 390 

da CNGCJ/MT.

Assim, remetam-se os autos à origem, com os cumprimentos de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 1032679 Nr: 3456-82.2018.811.0021

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GJAdS, LAdS, SAdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AJdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Euclides Araujo - OAB:OAB/DF 

37.142

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1) Tratam-se os presentes autos de carta precatória encaminhada do 

Juízo deprecante para esta comarca, requerendo o cumprimento de 

ordem.

2) Inicialmente, verifique-se o recolhimento das custas, nos termos dos 

artigos 388, p. único e 389 da CNGCJ/MT, estando isento do recolhimento 

as cartas precatórias referentes à ação penal pública, justiça gratuita, 

Juizado Especial, infância e juventude, feitos da Fazenda Pública e outros 

com isenção legal de custas prévias.

3) Não havendo o recolhimento devido, decorrido o prazo de 30 (trinta) 

dias, devolva-se a presente precatória ao Juízo de origem, constando no 

ofício o motivo da devolução e o valor das custas devidas para o caso de 

novo encaminhamento, conforme artigo 390 da CNGCJ/MT.

4) Estando em ordem a missiva, cumpra-se o deprecado, com a urgência 

que o caso requer.

5) Em havendo necessidade de designação de audiência, notifique o juízo 

deprecado, conforme exige o artigo 392 da normativa em comento, sendo 

desnecessária a intimação dos patronos das partes, nos termos da 

Súmula 273 do S.T.J.

6) Caso a ordem não deva ser cumprida nesta comarca, remeta-se ao 

local de cumprimento, dado o caráter itinerante da missiva, conforme 

dispõe o artigo 262 caput do Código de Processo Civil, notificando 

imediatamente o juízo deprecante.

7) Após o cumprimento, independentemente de novo despacho, remeta os 

autos à origem, com os cumprimentos de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 1032671 Nr: 3455-97.2018.811.0021

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RdCL, AdCL, CdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RRL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1) Tratam-se os presentes autos de carta precatória encaminhada do 

Juízo deprecante para esta comarca, requerendo o cumprimento de 

ordem.

2) Inicialmente, verifique-se o recolhimento das custas, nos termos dos 

artigos 388, p. único e 389 da CNGCJ/MT, estando isento do recolhimento 

as cartas precatórias referentes à ação penal pública, justiça gratuita, 

Juizado Especial, infância e juventude, feitos da Fazenda Pública e outros 

com isenção legal de custas prévias.

3) Não havendo o recolhimento devido, decorrido o prazo de 30 (trinta) 

dias, devolva-se a presente precatória ao Juízo de origem, constando no 

ofício o motivo da devolução e o valor das custas devidas para o caso de 

novo encaminhamento, conforme artigo 390 da CNGCJ/MT.

4) Estando em ordem a missiva, cumpra-se o deprecado, com a urgência 

que o caso requer.

5) Em havendo necessidade de designação de audiência, notifique o juízo 

deprecado, conforme exige o artigo 392 da normativa em comento, sendo 

desnecessária a intimação dos patronos das partes, nos termos da 

Súmula 273 do S.T.J.

6) Caso a ordem não deva ser cumprida nesta comarca, remeta-se ao 

local de cumprimento, dado o caráter itinerante da missiva, conforme 

dispõe o artigo 262 caput do Código de Processo Civil, notificando 

imediatamente o juízo deprecante.

7) Após o cumprimento, independentemente de novo despacho, remeta os 

autos à origem, com os cumprimentos de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 1032634 Nr: 3431-69.2018.811.0021

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KOdS, VPdOA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Henrique Castro 

Cunha - OAB:OAB/GO 44.633

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1) Tratam-se os presentes autos de carta precatória encaminhada do 

Juízo deprecante para esta comarca, requerendo o cumprimento de 

ordem.

2) Inicialmente, verifique-se o recolhimento das custas, nos termos dos 

artigos 388, p. único e 389 da CNGCJ/MT, estando isento do recolhimento 

as cartas precatórias referentes à ação penal pública, justiça gratuita, 

Juizado Especial, infância e juventude, feitos da Fazenda Pública e outros 

com isenção legal de custas prévias.

3) Não havendo o recolhimento devido, decorrido o prazo de 30 (trinta) 

dias, devolva-se a presente precatória ao Juízo de origem, constando no 

ofício o motivo da devolução e o valor das custas devidas para o caso de 

novo encaminhamento, conforme artigo 390 da CNGCJ/MT.

4) Estando em ordem a missiva, cumpra-se o deprecado, com a urgência 

que o caso requer.

5) Em havendo necessidade de designação de audiência, notifique o juízo 

deprecado, conforme exige o artigo 392 da normativa em comento, sendo 

desnecessária a intimação dos patronos das partes, nos termos da 

Súmula 273 do S.T.J.

6) Caso a ordem não deva ser cumprida nesta comarca, remeta-se ao 

local de cumprimento, dado o caráter itinerante da missiva, conforme 

dispõe o artigo 262 caput do Código de Processo Civil, notificando 

imediatamente o juízo deprecante.

7) Após o cumprimento, independentemente de novo despacho, remeta os 

autos à origem, com os cumprimentos de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 1032575 Nr: 3391-87.2018.811.0021

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102874/7/2018 Página 346 de 859



CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Soeli Zimmermann

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roseli Zimmermann

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1) Tratam-se os presentes autos de carta precatória encaminhada do 

Juízo deprecante para esta comarca, requerendo o cumprimento de 

ordem.

2) Inicialmente, verifique-se o recolhimento das custas, nos termos dos 

artigos 388, p. único e 389 da CNGCJ/MT, estando isento do recolhimento 

as cartas precatórias referentes à ação penal pública, justiça gratuita, 

Juizado Especial, infância e juventude, feitos da Fazenda Pública e outros 

com isenção legal de custas prévias.

3) Não havendo o recolhimento devido, decorrido o prazo de 30 (trinta) 

dias, devolva-se a presente precatória ao Juízo de origem, constando no 

ofício o motivo da devolução e o valor das custas devidas para o caso de 

novo encaminhamento, conforme artigo 390 da CNGCJ/MT.

4) Estando em ordem a missiva, cumpra-se o deprecado, com a urgência 

que o caso requer.

5) Em havendo necessidade de designação de audiência, notifique o juízo 

deprecado, conforme exige o artigo 392 da normativa em comento, sendo 

desnecessária a intimação dos patronos das partes, nos termos da 

Súmula 273 do S.T.J.

6) Caso a ordem não deva ser cumprida nesta comarca, remeta-se ao 

local de cumprimento, dado o caráter itinerante da missiva, conforme 

dispõe o artigo 262 caput do Código de Processo Civil, notificando 

imediatamente o juízo deprecante.

7) Após o cumprimento, independentemente de novo despacho, remeta os 

autos à origem, com os cumprimentos de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 1032553 Nr: 3374-51.2018.811.0021

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GNC, AFN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GdSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Laurentino Xavier da Silva - 

OAB:OAB/GO 43.947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1) Tratam-se os presentes autos de carta precatória encaminhada do 

Juízo deprecante para esta comarca, requerendo o cumprimento de 

ordem.

2) Inicialmente, verifique-se o recolhimento das custas, nos termos dos 

artigos 388, p. único e 389 da CNGCJ/MT, estando isento do recolhimento 

as cartas precatórias referentes à ação penal pública, justiça gratuita, 

Juizado Especial, infância e juventude, feitos da Fazenda Pública e outros 

com isenção legal de custas prévias.

3) Não havendo o recolhimento devido, decorrido o prazo de 30 (trinta) 

dias, devolva-se a presente precatória ao Juízo de origem, constando no 

ofício o motivo da devolução e o valor das custas devidas para o caso de 

novo encaminhamento, conforme artigo 390 da CNGCJ/MT.

4) Estando em ordem a missiva, cumpra-se o deprecado, com a urgência 

que o caso requer.

5) Em havendo necessidade de designação de audiência, notifique o juízo 

deprecado, conforme exige o artigo 392 da normativa em comento, sendo 

desnecessária a intimação dos patronos das partes, nos termos da 

Súmula 273 do S.T.J.

6) Caso a ordem não deva ser cumprida nesta comarca, remeta-se ao 

local de cumprimento, dado o caráter itinerante da missiva, conforme 

dispõe o artigo 262 caput do Código de Processo Civil, notificando 

imediatamente o juízo deprecante.

7) Após o cumprimento, independentemente de novo despacho, remeta os 

autos à origem, com os cumprimentos de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 32139 Nr: 1139-92.2010.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adubos Araguaia Industria e Comercio Ltda, Gildo 

Raimundo de Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Naevio Fioravante Basso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gildo Raimundo de Freitas - 

OAB:22146/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Márcio de Souza - 

OAB:17264/GO

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: A intimação do advogado da parte 

exequente para que, no prazo de 10(dez) dias, promova o andamento do 

processo e requeira o que entender de direito, em termos de 

prosseguimento do feito, tendo em vista o decurso do prazo para 

executado efetuar o pagamento do débito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 86819 Nr: 1304-37.2013.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Assoc. do 

Araguaia - Sicredi Araguaia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Enio Arnoldo da Silva, GILDECIO GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandry Chekerdemian 

Sanchik Tulio - OAB:11876-A/MT, Marcos Andre Honda Flores - 

OAB:9708-A/MT, Matheus Alves Mortari - OAB:MS22.183

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação do advogado da parte 

Requerente/Exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, promova o 

pagamento das diligências do Oficial de Justiça referentes ao(s) 

mandado(s) expedido(s) devendo comprovar o adimplemento nos autos. 

Fica advertido o Sr. Advogado que o pagamento das diligências deverá 

ser efetuado obrigatoriamente através da Central de Pagamento de 

Diligências - CPD, disponível no site do TJMT, conforme Provimento 

07/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça. Obs.: no caso de 

impossibilidade de pagamento das diligências pelo referido Sistema, em 

virtude de não cadastramento do endereço de cumprimento no Sistema, 

deverá o Sr. Advogado solicitar o cadastramento do mesmo à esta 

Secretaria, no mesmo prazo, de 05 (cinco) dias, informando a localização 

exata do endereço de cumprimento do mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 105439 Nr: 5428-92.2015.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alberto Antonio de Souza Betti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Associação de Proteção Veicular - 

Renova-Car

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sueli Vieira de Souza - 

OAB:14900-A/MT, Wilson Massaiuki Sio Junior - OAB:9.661-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jose Renato de Moraes - 

OAB:OAB/MT 13330-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação da parte autora para 

promover o preparo da carta precatória no juízo deprecado (Campo 

Grande/MS), sob pena de devolução da missiva, conforme documentos 

anexos.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000834-13.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

AUGUSTO FRANCA SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELI VIEIRA DE SOUZA OAB - MG0116521A (ADVOGADO)

wilson massaiuki sio junior OAB - MT0009661S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000834-13.2018.8.11.0021 AUTOR: AUGUSTO 

FRANCA SOUZA Inicialmente, antes inclusive de analisar a possibilidade 

de receber a presente ação, insta trespassar uma questão de não 
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somenos importância. Alega o autor, na inicial, que não detém condições 

de suportar as custas e despesas processuais bem como os honorários 

advocatícios, razão pela qual requer os benefícios da justiça gratuita. A lei 

que regulamentava a concessão da assistência judiciária aos 

necessitados era a bem conhecida lei n.º 1.060, de 05 de Fevereiro de 

1.950. Conforme disposto no diploma em apreço (artigo 2º, parágrafo 

único): considera-se necessitado, para os fins legais, todo aquele cuja 

situação econômica não lhe permita pagar as custas do processo e os 

honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. 

Referido regramento foi expresso em seu artigo 4º, alterado pela lei n.º 

7.510/86 que: Art. 4º. A parte gozará dos benefícios da assistência 

judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de que 

não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários 

de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família Por uma perfunctória 

e isolada leitura do referido dispositivo haviam órgãos julgadores que se 

posicionavam no sentido de concluir que a mera alegação de 

hipossuficiência monetária – independentemente de qualquer 

comprovação – já seria fator apto à necessária concessão judicial dos 

benefícios da assistência judiciária integral e gratuita. Porém, a 

automaticidade da referida concessão não é ato consentâneo com a 

hodierna realidade processual pátria, posto que se assim 

concordássemos, o juiz estaria totalmente adstrito a toda e qualquer 

declaração, mesmo que não exprimisse ela a verdade dos fatos. Referida 

disposição legal fora recentemente, de forma expressa, revogada pelo 

artigo 1.072, inciso III da lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2.105. A norma 

em apreço, que trata do novel Código de Processo Civil, trouxe um novo 

regramento ao tema. Resta então verificar como referida lei, ou alguns de 

seus dispositivos, passam pela filtragem constitucional. O artigo 5º da 

Carta Magna previu um rol não exaustivo de direitos e deveres individuais 

e coletivos, integrantes do extenso positivamento de direitos e garantias 

fundamentais. Dentre as expressões constitucionais de direitos, o inciso 

LXXIV do dispositivo constitucional comentado expressamente previu que: 

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos A leitura do comando 

constitucional transcrito demonstra de forma patente que o atual 

regramento positivo nacional determina ao Estado a prestação de 

assistência jurídica integral e gratuita a todos aqueles que, de forma 

comprovada, forem insuficientes de recursos financeiros. Ao utilizar a 

expressão “comprovadamente”, quis de forma clara o legislador 

constituinte reservar a benesse estatal somente àqueles que realmente – 

repita-se, de forma comprovada – necessitem da assistência jurídica 

estatal ou privada. Partindo de tal premissa, é de se concluir que somente 

o indivíduo que realmente comprovar que não detém condições de 

suportar as custas e despesas processuais e os honorários advocatícios 

é que deteria direito à ser agraciado com o benefício da assistência 

judiciária gratuita. O entendimento em questão deriva diretamente do fato, 

dantes já trespassado, de que não pode o magistrado ser um mero 

chancelador de declarações desprovidas de um mínimo que seja de 

comprovação de sua matéria, mormente quando o teor de tal declaração 

traz inúmeras consequências práticas e jurídicas. O próprio Código de 

Processo Civil, em seu artigo 99, parágrafo 2º, previu que: § 2o O juiz 

somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que 

evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de 

gratuidade (…). A leitura do referido dispositivo, após uma filtragem 

constitucional, demonstra que a existência de elementos que 

eventualmente evidenciem a falta dos pressupostos processuais para a 

concessão da gratuidade cinge-se única e exclusivamente ao fato de - 

conforme exige o artigo 5º, inciso LXXIV da Constituição Federal - não 

produzir o autor um mínimo que seja de prova acerca de sua 

hipossuficiência monetária. Sendo as custas judiciárias um recolhimento 

de natureza claramente tributária, não pode o Poder Judiciário coadunar 

com práticas que indubitavelmente lesam o erário - e o aceitamento cego 

de todo e qualquer pedido de assistência, embasado somente em uma 

mera declaração desprovida de qualquer contextualização, é ato apto 

para tal. Não podemos olvidar que o ordenamento adjetivo civil pátrio fora 

específico ao prever a possibilidade de penalização do pretenso 

hipossuficiente declarante de má-fé, ao dispor em seu artigo 100, 

parágrafo único, que Parágrafo único. Revogado o benefício, a parte 

arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar e 

pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. (Grifos nossos). Porém, no caso dos 

autos, vemos que pela própria natureza do pedido já se pode 

indiciariamente inferir que os atos anteriores praticados pelo requerente, e 

que culminaram com a propositura da presente ação, são um conjunto 

indiciário apto à demonstrar, ao menos de forma perfunctória, que não 

detém ele plenas condições de recolher as custas e despesas 

processuais e arcar com os honorários advocatícios, sem que tal ato 

demande prejuízo ao seu sustento próprio ou de sua família. Vemos, 

portanto, que o conjunto de ilações que se extrai dos documentos 

acostados na inicial sustentam um conjunto fático que demonstra que 

realmente detém o requerente o direito às benesses da gratuidade. Nunca 

é demais ressaltar, igualmente, que se realmente comprovar-se de alguma 

maneira que detém o requerente uma condição financeira tal que, alheio ao 

mero questionamento de dúvidas acerca de sua possibilidade de arcar 

com as custas processuais, demonstre que a declaração acostada aos 

autos reveste-se de clara falsidade, pode ele ser responsabilizado pelo 

delito previsto no artigo 299 caput do Decreto-Lei n.º 2.848 de 07 de 

Dezembro de 1.940 (Código Penal Brasileiro), posto que a conduta 

amoldar-se-ia à ação de inserir em um documento particular (a declaração 

de insuficiência) uma declaração falsa (a própria matéria do documento) 

com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante (a 

condição financeira do requerente, para fins de concessão de 

assistência). Diante de todo o exposto, concedo ao requerente, nos 

termos do Código de Processo Civil, os benefícios da justiça gratuita, 

ressalvada a possibilidade de, a qualquer momento e em qualquer fase 

processual, ser o benefício em questão revisto, em decorrência de 

eventuais elementos que indiquem situação adversa. Não sendo caso, ad 

initium, de indeferimento da petição inicial ou improcedência liminar do 

pedido, cite-se o requerido, nos termos do artigo 238 caput da lei n.º 

13.105, de 16 de Março de 2015 (Código de Processo Civil), para integrar 

a relação processual. A citação deverá ser pessoal, podendo, no entanto, 

ser feita na pessoa do representante legal ou procurador do réu, 

executado ou interessado, conforme disposição contida no artigo 242 do 

regramento de regência. Tratando-se a ação de ato originado por 

mandatário, administrador, preposto ou gerente, fica autorizada a citação 

nas pessoas de referidos indivíduos, à par do que dispõe o parágrafo 

primeiro do dispositivo citado. Acaso o requerido seja pessoa jurídica da 

Administração Direta (União, Estados, Distrito Federal, Municípios e suas 

respectivas autarquias e fundações de direito público), a citação deverá 

ser realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável por sua 

representação judicial (artigo 242, parágrafo 3º). Tratando-se o objeto da 

demanda de matéria em que não admite-se a autocomposição (artigo 334, 

parágrafo 4º, inciso II do Código de Processo Civil), deixo de designar 

audiência de conciliação/mediação, nos termos do artigo 250, inciso IV do 

Código de Processo Civil. Conforme exige o artigo 250, inciso II, do diploma 

adjetivo cível, deve constar no mandado que a citação tem como finalidade 

a integração do citando na relação processual e também para que a parte, 

querendo, conteste a ação no prazo de 15 (quinze) dias O termo inicial 

para a apresentação da contestação será aquele previsto no artigo 231 

do Código de Processo Civil. Não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão verdadeiras somente as alegações de fato formuladas 

pelo autor na inicial, nos termos do artigo 344 caput do Código de 

Processo Civil, exceto se houver a incidência de quaisquer das 

disposições do artigo 345 do diploma citado. Havendo qualquer alegação, 

pelo réu, de fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do autor ou 

se forem levantadas quaisquer arguições de questões previstas no artigo 

337 do Código de Processo Civil, deve o autor ser intimado, 

independentemente de nova deliberação, para manifestar-se no prazo de 

15 (quinze) dias, à par do que dispõe os artigos 350 caput e 351 caput do 

diploma normativo em apreço. Nos termos do artigo 438, inciso II do Código 

de Processo Civil, determino que seja oficiada à Agência Sucursal do 

Instituto Nacional do Seguro Social – INSS o qual negara o pleito 

administrativo da parte autora, requisitando, no prazo improrrogável de 15 

(quinze) dias, cópia de todo o procedimento administrativo que culminara 

com a negativa. Ressalte-se que deve expressamente constar no ofício a 

possibilidade do envio eletrônico de tais informações, devendo, se for o 

caso, certificar o respondente, eletronicamente, que se trata de extrato fiel 

do que consta em seu banco de dados ou documento digitalizado, nos 

termos do artigo 438, parágrafo 2º, do Código de Processo Civil, com a 

redação que lhe foi dada pela lei n.º 11.419/06. Cumpridas as providências 

determinadas, venham-me os autos conclusos para julgamento conforme 

o estado do processo (Parte Especial, Livro I, Título I, Capítulo X). 

Cumpra-se. Água Boa, 28 de junho de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy 

Juiz de Direito
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Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000835-95.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ELINO FAORO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELI VIEIRA DE SOUZA OAB - MG0116521A (ADVOGADO)

wilson massaiuki sio junior OAB - MT0009661S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000835-95.2018.8.11.0021 AUTOR: ELINO FAORO 

Inicialmente, antes inclusive de analisar a possibilidade de receber a 

presente ação, insta trespassar uma questão de não somenos 

importância. Alega o autor, na inicial, que não detém condições de 

suportar as custas e despesas processuais bem como os honorários 

advocatícios, razão pela qual requer os benefícios da justiça gratuita. A lei 

que regulamentava a concessão da assistência judiciária aos 

necessitados era a bem conhecida lei n.º 1.060, de 05 de Fevereiro de 

1.950. Conforme disposto no diploma em apreço (artigo 2º, parágrafo 

único): considera-se necessitado, para os fins legais, todo aquele cuja 

situação econômica não lhe permita pagar as custas do processo e os 

honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. 

Referido regramento foi expresso em seu artigo 4º, alterado pela lei n.º 

7.510/86 que: Art. 4º. A parte gozará dos benefícios da assistência 

judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de que 

não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários 

de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família Por uma perfunctória 

e isolada leitura do referido dispositivo haviam órgãos julgadores que se 

posicionavam no sentido de concluir que a mera alegação de 

hipossuficiência monetária – independentemente de qualquer 

comprovação – já seria fator apto à necessária concessão judicial dos 

benefícios da assistência judiciária integral e gratuita. Porém, a 

automaticidade da referida concessão não é ato consentâneo com a 

hodierna realidade processual pátria, posto que se assim 

concordássemos, o juiz estaria totalmente adstrito a toda e qualquer 

declaração, mesmo que não exprimisse ela a verdade dos fatos. Referida 

disposição legal fora recentemente, de forma expressa, revogada pelo 

artigo 1.072, inciso III da lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2.105. A norma 

em apreço, que trata do novel Código de Processo Civil, trouxe um novo 

regramento ao tema. Resta então verificar como referida lei, ou alguns de 

seus dispositivos, passam pela filtragem constitucional. O artigo 5º da 

Carta Magna previu um rol não exaustivo de direitos e deveres individuais 

e coletivos, integrantes do extenso positivamento de direitos e garantias 

fundamentais. Dentre as expressões constitucionais de direitos, o inciso 

LXXIV do dispositivo constitucional comentado expressamente previu que: 

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos A leitura do comando 

constitucional transcrito demonstra de forma patente que o atual 

regramento positivo nacional determina ao Estado a prestação de 

assistência jurídica integral e gratuita a todos aqueles que, de forma 

comprovada, forem insuficientes de recursos financeiros. Ao utilizar a 

expressão “comprovadamente”, quis de forma clara o legislador 

constituinte reservar a benesse estatal somente àqueles que realmente – 

repita-se, de forma comprovada – necessitem da assistência jurídica 

estatal ou privada. Partindo de tal premissa, é de se concluir que somente 

o indivíduo que realmente comprovar que não detém condições de 

suportar as custas e despesas processuais e os honorários advocatícios 

é que deteria direito à ser agraciado com o benefício da assistência 

judiciária gratuita. O entendimento em questão deriva diretamente do fato, 

dantes já trespassado, de que não pode o magistrado ser um mero 

chancelador de declarações desprovidas de um mínimo que seja de 

comprovação de sua matéria, mormente quando o teor de tal declaração 

traz inúmeras consequências práticas e jurídicas. O próprio Código de 

Processo Civil, em seu artigo 99, parágrafo 2º, previu que: § 2o O juiz 

somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que 

evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de 

gratuidade (…). A leitura do referido dispositivo, após uma filtragem 

constitucional, demonstra que a existência de elementos que 

eventualmente evidenciem a falta dos pressupostos processuais para a 

concessão da gratuidade cinge-se única e exclusivamente ao fato de - 

conforme exige o artigo 5º, inciso LXXIV da Constituição Federal - não 

produzir o autor um mínimo que seja de prova acerca de sua 

hipossuficiência monetária. Sendo as custas judiciárias um recolhimento 

de natureza claramente tributária, não pode o Poder Judiciário coadunar 

com práticas que indubitavelmente lesam o erário - e o aceitamento cego 

de todo e qualquer pedido de assistência, embasado somente em uma 

mera declaração desprovida de qualquer contextualização, é ato apto 

para tal. Não podemos olvidar que o ordenamento adjetivo civil pátrio fora 

específico ao prever a possibilidade de penalização do pretenso 

hipossuficiente declarante de má-fé, ao dispor em seu artigo 100, 

parágrafo único, que Parágrafo único. Revogado o benefício, a parte 

arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar e 

pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. (Grifos nossos). Porém, no caso dos 

autos, vemos que pela própria natureza do pedido já se pode 

indiciariamente inferir que os atos anteriores praticados pelo requerente, e 

que culminaram com a propositura da presente ação, são um conjunto 

indiciário apto à demonstrar, ao menos de forma perfunctória, que não 

detém ele plenas condições de recolher as custas e despesas 

processuais e arcar com os honorários advocatícios, sem que tal ato 

demande prejuízo ao seu sustento próprio ou de sua família. Vemos, 

portanto, que o conjunto de ilações que se extrai dos documentos 

acostados na inicial sustentam um conjunto fático que demonstra que 

realmente detém o requerente o direito às benesses da gratuidade. Nunca 

é demais ressaltar, igualmente, que se realmente comprovar-se de alguma 

maneira que detém o requerente uma condição financeira tal que, alheio ao 

mero questionamento de dúvidas acerca de sua possibilidade de arcar 

com as custas processuais, demonstre que a declaração acostada aos 

autos reveste-se de clara falsidade, pode ele ser responsabilizado pelo 

delito previsto no artigo 299 caput do Decreto-Lei n.º 2.848 de 07 de 

Dezembro de 1.940 (Código Penal Brasileiro), posto que a conduta 

amoldar-se-ia à ação de inserir em um documento particular (a declaração 

de insuficiência) uma declaração falsa (a própria matéria do documento) 

com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante (a 

condição financeira do requerente, para fins de concessão de 

assistência). Diante de todo o exposto, concedo ao requerente, nos 

termos do Código de Processo Civil, os benefícios da justiça gratuita, 

ressalvada a possibilidade de, a qualquer momento e em qualquer fase 

processual, ser o benefício em questão revisto, em decorrência de 

eventuais elementos que indiquem situação adversa. Não sendo caso, ad 

initium, de indeferimento da petição inicial ou improcedência liminar do 

pedido, cite-se o requerido, nos termos do artigo 238 caput da lei n.º 

13.105, de 16 de Março de 2015 (Código de Processo Civil), para integrar 

a relação processual. A citação deverá ser pessoal, podendo, no entanto, 

ser feita na pessoa do representante legal ou procurador do réu, 

executado ou interessado, conforme disposição contida no artigo 242 do 

regramento de regência. Tratando-se a ação de ato originado por 

mandatário, administrador, preposto ou gerente, fica autorizada a citação 

nas pessoas de referidos indivíduos, à par do que dispõe o parágrafo 

primeiro do dispositivo citado. Acaso o requerido seja pessoa jurídica da 

Administração Direta (União, Estados, Distrito Federal, Municípios e suas 

respectivas autarquias e fundações de direito público), a citação deverá 

ser realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável por sua 

representação judicial (artigo 242, parágrafo 3º). Tratando-se o objeto da 

demanda de matéria em que não admite-se a autocomposição (artigo 334, 

parágrafo 4º, inciso II do Código de Processo Civil), deixo de designar 

audiência de conciliação/mediação, nos termos do artigo 250, inciso IV do 

Código de Processo Civil. Conforme exige o artigo 250, inciso II, do diploma 

adjetivo cível, deve constar no mandado que a citação tem como finalidade 

a integração do citando na relação processual e também para que a parte, 

querendo, conteste a ação no prazo de 15 (quinze) dias O termo inicial 

para a apresentação da contestação será aquele previsto no artigo 231 

do Código de Processo Civil. Não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão verdadeiras somente as alegações de fato formuladas 

pelo autor na inicial, nos termos do artigo 344 caput do Código de 

Processo Civil, exceto se houver a incidência de quaisquer das 

disposições do artigo 345 do diploma citado. Havendo qualquer alegação, 

pelo réu, de fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do autor ou 

se forem levantadas quaisquer arguições de questões previstas no artigo 

337 do Código de Processo Civil, deve o autor ser intimado, 

independentemente de nova deliberação, para manifestar-se no prazo de 
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15 (quinze) dias, à par do que dispõe os artigos 350 caput e 351 caput do 

diploma normativo em apreço. Nos termos do artigo 438, inciso II do Código 

de Processo Civil, determino que seja oficiada à Agência Sucursal do 

Instituto Nacional do Seguro Social – INSS o qual negara o pleito 

administrativo da parte autora, requisitando, no prazo improrrogável de 15 

(quinze) dias, cópia de todo o procedimento administrativo que culminara 

com a negativa. Ressalte-se que deve expressamente constar no ofício a 

possibilidade do envio eletrônico de tais informações, devendo, se for o 

caso, certificar o respondente, eletronicamente, que se trata de extrato fiel 

do que consta em seu banco de dados ou documento digitalizado, nos 

termos do artigo 438, parágrafo 2º, do Código de Processo Civil, com a 

redação que lhe foi dada pela lei n.º 11.419/06. Cumpridas as providências 

determinadas, venham-me os autos conclusos para julgamento conforme 

o estado do processo (Parte Especial, Livro I, Título I, Capítulo X). 

Cumpra-se. Água Boa, 28 de junho de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000843-72.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA DE MATOS CARVALHO (REQUERENTE)

ADEMILSON DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ EDUARDO FRANCO COSTA OAB - GO23350 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO ALVES DE CARVALHO (REQUERIDO)

ALCIDES OYAMA IOCIO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000843-72.2018.8.11.0021 REQUERENTE: 

ADEMILSON DE CARVALHO, TEREZINHA DE MATOS CARVALHO 1) 

Tratam-se os presentes autos de carta precatória encaminhada do Juízo 

deprecante para esta comarca, requerendo o cumprimento de ordem. 2) 

Inicialmente, verifique-se o recolhimento das custas, nos termos dos 

artigos 388, p. único e 389 da CNGCJ/MT, estando isento do recolhimento 

as cartas precatórias referentes à ação penal pública, justiça gratuita, 

Juizado Especial, infância e juventude, feitos da Fazenda Pública e outros 

com isenção legal de custas prévias. 3) Não havendo o recolhimento 

devido, decorrido o prazo de 30 (trinta) dias, devolva-se a presente 

precatória ao Juízo de origem, constando no ofício o motivo da devolução 

e o valor das custas devidas para o caso de novo encaminhamento, 

conforme artigo 390 da CNGCJ/MT. 4) Estando em ordem a missiva, 

cumpra-se o deprecado, com a urgência que o caso requer. 5) Em 

havendo necessidade de designação de audiência, notifique o juízo 

deprecado, conforme exige o artigo 392 da normativa em comento, sendo 

desnecessária a intimação dos patronos das partes, nos termos da 

Súmula 273 do S.T.J. 6) Caso a ordem não deva ser cumprida nesta 

comarca, remeta-se ao local de cumprimento, dado o caráter itinerante da 

missiva, conforme dispõe o artigo 262 caput do Código de Processo Civil, 

notificando imediatamente o juízo deprecante. 7) Após o cumprimento, 

independentemente de novo despacho, remeta os autos à origem, com os 

cumprimentos de estilo. Cumpra-se. Água Boa, 28 de junho de 2018 

Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000859-26.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

LIVERCINO SOARES MAGALHAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALISSON HENRIQUE JUSTO E LEMES OAB - GO0031793A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000859-26.2018.8.11.0021 AUTOR: LIVERCINO 

SOARES MAGALHAES Inicialmente, antes inclusive de analisar a 

possibilidade de receber a presente ação, insta trespassar uma questão 

de não somenos importância. Alega o autor, na inicial, que não detém 

condições de suportar as custas e despesas processuais bem como os 

honorários advocatícios, razão pela qual requer os benefícios da justiça 

gratuita. A lei que regulamentava a concessão da assistência judiciária 

aos necessitados era a bem conhecida lei n.º 1.060, de 05 de Fevereiro 

de 1.950. Conforme disposto no diploma em apreço (artigo 2º, parágrafo 

único): considera-se necessitado, para os fins legais, todo aquele cuja 

situação econômica não lhe permita pagar as custas do processo e os 

honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. 

Referido regramento foi expresso em seu artigo 4º, alterado pela lei n.º 

7.510/86 que: Art. 4º. A parte gozará dos benefícios da assistência 

judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de que 

não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários 

de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família Por uma perfunctória 

e isolada leitura do referido dispositivo haviam órgãos julgadores que se 

posicionavam no sentido de concluir que a mera alegação de 

hipossuficiência monetária – independentemente de qualquer 

comprovação – já seria fator apto à necessária concessão judicial dos 

benefícios da assistência judiciária integral e gratuita. Porém, a 

automaticidade da referida concessão não é ato consentâneo com a 

hodierna realidade processual pátria, posto que se assim 

concordássemos, o juiz estaria totalmente adstrito a toda e qualquer 

declaração, mesmo que não exprimisse ela a verdade dos fatos. Referida 

disposição legal fora recentemente, de forma expressa, revogada pelo 

artigo 1.072, inciso III da lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2.105. A norma 

em apreço, que trata do novel Código de Processo Civil, trouxe um novo 

regramento ao tema. Resta então verificar como referida lei, ou alguns de 

seus dispositivos, passam pela filtragem constitucional. O artigo 5º da 

Carta Magna previu um rol não exaustivo de direitos e deveres individuais 

e coletivos, integrantes do extenso positivamento de direitos e garantias 

fundamentais. Dentre as expressões constitucionais de direitos, o inciso 

LXXIV do dispositivo constitucional comentado expressamente previu que: 

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos A leitura do comando 

constitucional transcrito demonstra de forma patente que o atual 

regramento positivo nacional determina ao Estado a prestação de 

assistência jurídica integral e gratuita a todos aqueles que, de forma 

comprovada, forem insuficientes de recursos financeiros. Ao utilizar a 

expressão “comprovadamente”, quis de forma clara o legislador 

constituinte reservar a benesse estatal somente àqueles que realmente – 

repita-se, de forma comprovada – necessitem da assistência jurídica 

estatal ou privada. Partindo de tal premissa, é de se concluir que somente 

o indivíduo que realmente comprovar que não detém condições de 

suportar as custas e despesas processuais e os honorários advocatícios 

é que deteria direito à ser agraciado com o benefício da assistência 

judiciária gratuita. O entendimento em questão deriva diretamente do fato, 

dantes já trespassado, de que não pode o magistrado ser um mero 

chancelador de declarações desprovidas de um mínimo que seja de 

comprovação de sua matéria, mormente quando o teor de tal declaração 

traz inúmeras consequências práticas e jurídicas. O próprio Código de 

Processo Civil, em seu artigo 99, parágrafo 2º, previu que: § 2o O juiz 

somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que 

evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de 

gratuidade (…). A leitura do referido dispositivo, após uma filtragem 

constitucional, demonstra que a existência de elementos que 

eventualmente evidenciem a falta dos pressupostos processuais para a 

concessão da gratuidade cinge-se única e exclusivamente ao fato de - 

conforme exige o artigo 5º, inciso LXXIV da Constituição Federal - não 

produzir o autor um mínimo que seja de prova acerca de sua 

hipossuficiência monetária. Sendo as custas judiciárias um recolhimento 

de natureza claramente tributária, não pode o Poder Judiciário coadunar 

com práticas que indubitavelmente lesam o erário - e o aceitamento cego 

de todo e qualquer pedido de assistência, embasado somente em uma 

mera declaração desprovida de qualquer contextualização, é ato apto 

para tal. Não podemos olvidar que o ordenamento adjetivo civil pátrio fora 

específico ao prever a possibilidade de penalização do pretenso 

hipossuficiente declarante de má-fé, ao dispor em seu artigo 100, 

parágrafo único, que Parágrafo único. Revogado o benefício, a parte 

arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar e 

pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. (Grifos nossos). Porém, no caso dos 

autos, vemos que pela própria natureza do pedido já se pode 

indiciariamente inferir que os atos anteriores praticados pelo requerente, e 

que culminaram com a propositura da presente ação, são um conjunto 

indiciário apto à demonstrar, ao menos de forma perfunctória, que não 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102874/7/2018 Página 350 de 859



detém ele plenas condições de recolher as custas e despesas 

processuais e arcar com os honorários advocatícios, sem que tal ato 

demande prejuízo ao seu sustento próprio ou de sua família. Vemos, 

portanto, que o conjunto de ilações que se extrai dos documentos 

acostados na inicial sustentam um conjunto fático que demonstra que 

realmente detém o requerente o direito às benesses da gratuidade. Nunca 

é demais ressaltar, igualmente, que se realmente comprovar-se de alguma 

maneira que detém o requerente uma condição financeira tal que, alheio ao 

mero questionamento de dúvidas acerca de sua possibilidade de arcar 

com as custas processuais, demonstre que a declaração acostada aos 

autos reveste-se de clara falsidade, pode ele ser responsabilizado pelo 

delito previsto no artigo 299 caput do Decreto-Lei n.º 2.848 de 07 de 

Dezembro de 1.940 (Código Penal Brasileiro), posto que a conduta 

amoldar-se-ia à ação de inserir em um documento particular (a declaração 

de insuficiência) uma declaração falsa (a própria matéria do documento) 

com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante (a 

condição financeira do requerente, para fins de concessão de 

assistência). Diante de todo o exposto, concedo ao requerente, nos 

termos do Código de Processo Civil, os benefícios da justiça gratuita, 

ressalvada a possibilidade de, a qualquer momento e em qualquer fase 

processual, ser o benefício em questão revisto, em decorrência de 

eventuais elementos que indiquem situação adversa. Não sendo caso, ad 

initium, de indeferimento da petição inicial ou improcedência liminar do 

pedido, cite-se o requerido, nos termos do artigo 238 caput da lei n.º 

13.105, de 16 de Março de 2015 (Código de Processo Civil), para integrar 

a relação processual. A citação deverá ser pessoal, podendo, no entanto, 

ser feita na pessoa do representante legal ou procurador do réu, 

executado ou interessado, conforme disposição contida no artigo 242 do 

regramento de regência. Tratando-se a ação de ato originado por 

mandatário, administrador, preposto ou gerente, fica autorizada a citação 

nas pessoas de referidos indivíduos, à par do que dispõe o parágrafo 

primeiro do dispositivo citado. Acaso o requerido seja pessoa jurídica da 

Administração Direta (União, Estados, Distrito Federal, Municípios e suas 

respectivas autarquias e fundações de direito público), a citação deverá 

ser realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável por sua 

representação judicial (artigo 242, parágrafo 3º). Tratando-se o objeto da 

demanda de matéria em que não admite-se a autocomposição (artigo 334, 

parágrafo 4º, inciso II do Código de Processo Civil), deixo de designar 

audiência de conciliação/mediação, nos termos do artigo 250, inciso IV do 

Código de Processo Civil. Conforme exige o artigo 250, inciso II, do diploma 

adjetivo cível, deve constar no mandado que a citação tem como finalidade 

a integração do citando na relação processual e também para que a parte, 

querendo, conteste a ação no prazo de 15 (quinze) dias O termo inicial 

para a apresentação da contestação será aquele previsto no artigo 231 

do Código de Processo Civil. Não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão verdadeiras somente as alegações de fato formuladas 

pelo autor na inicial, nos termos do artigo 344 caput do Código de 

Processo Civil, exceto se houver a incidência de quaisquer das 

disposições do artigo 345 do diploma citado. Havendo qualquer alegação, 

pelo réu, de fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do autor ou 

se forem levantadas quaisquer arguições de questões previstas no artigo 

337 do Código de Processo Civil, deve o autor ser intimado, 

independentemente de nova deliberação, para manifestar-se no prazo de 

15 (quinze) dias, à par do que dispõe os artigos 350 caput e 351 caput do 

diploma normativo em apreço. Nos termos do artigo 438, inciso II do Código 

de Processo Civil, determino que seja oficiada à Agência Sucursal do 

Instituto Nacional do Seguro Social – INSS o qual negara o pleito 

administrativo da parte autora, requisitando, no prazo improrrogável de 15 

(quinze) dias, cópia de todo o procedimento administrativo que culminara 

com a negativa. Ressalte-se que deve expressamente constar no ofício a 

possibilidade do envio eletrônico de tais informações, devendo, se for o 

caso, certificar o respondente, eletronicamente, que se trata de extrato fiel 

do que consta em seu banco de dados ou documento digitalizado, nos 

termos do artigo 438, parágrafo 2º, do Código de Processo Civil, com a 

redação que lhe foi dada pela lei n.º 11.419/06. Cumpridas as providências 

determinadas, venham-me os autos conclusos para julgamento conforme 

o estado do processo (Parte Especial, Livro I, Título I, Capítulo X). 

Cumpra-se. Água Boa, 28 de junho de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1000825-51.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

SINEIA XAVIER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRIAM RODRIGUES DE SOUZA OAB - GO38902 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000825-51.2018.8.11.0021 REQUERENTE: SINEIA 

XAVIER Inicialmente, antes inclusive de analisar a possibilidade de receber 

a presente ação, insta trespassar uma questão de não somenos 

importância. Alega o autor, na inicial, que não detém condições de 

suportar as custas e despesas processuais bem como os honorários 

advocatícios, razão pela qual requer os benefícios da justiça gratuita. A lei 

que regulamentava a concessão da assistência judiciária aos 

necessitados era a bem conhecida lei n.º 1.060, de 05 de Fevereiro de 

1.950. Conforme disposto no diploma em apreço (artigo 2º, parágrafo 

único): considera-se necessitado, para os fins legais, todo aquele cuja 

situação econômica não lhe permita pagar as custas do processo e os 

honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. 

Referido regramento foi expresso em seu artigo 4º, alterado pela lei n.º 

7.510/86 que: Art. 4º. A parte gozará dos benefícios da assistência 

judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de que 

não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários 

de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família Por uma perfunctória 

e isolada leitura do referido dispositivo haviam órgãos julgadores que se 

posicionavam no sentido de concluir que a mera alegação de 

hipossuficiência monetária – independentemente de qualquer 

comprovação – já seria fator apto à necessária concessão judicial dos 

benefícios da assistência judiciária integral e gratuita. Porém, a 

automaticidade da referida concessão não é ato consentâneo com a 

hodierna realidade processual pátria, posto que se assim 

concordássemos, o juiz estaria totalmente adstrito a toda e qualquer 

declaração, mesmo que não exprimisse ela a verdade dos fatos. Referida 

disposição legal fora recentemente, de forma expressa, revogada pelo 

artigo 1.072, inciso III da lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2.105. A norma 

em apreço, que trata do novel Código de Processo Civil, trouxe um novo 

regramento ao tema. Resta então verificar como referida lei, ou alguns de 

seus dispositivos, passam pela filtragem constitucional. O artigo 5º da 

Carta Magna previu um rol não exaustivo de direitos e deveres individuais 

e coletivos, integrantes do extenso positivamento de direitos e garantias 

fundamentais. Dentre as expressões constitucionais de direitos, o inciso 

LXXIV do dispositivo constitucional comentado expressamente previu que: 

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos A leitura do comando 

constitucional transcrito demonstra de forma patente que o atual 

regramento positivo nacional determina ao Estado a prestação de 

assistência jurídica integral e gratuita a todos aqueles que, de forma 

comprovada, forem insuficientes de recursos financeiros. Ao utilizar a 

expressão “comprovadamente”, quis de forma clara o legislador 

constituinte reservar a benesse estatal somente àqueles que realmente – 

repita-se, de forma comprovada – necessitem da assistência jurídica 

estatal ou privada. Partindo de tal premissa, é de se concluir que somente 

o indivíduo que realmente comprovar que não detém condições de 

suportar as custas e despesas processuais e os honorários advocatícios 

é que deteria direito à ser agraciado com o benefício da assistência 

judiciária gratuita. O entendimento em questão deriva diretamente do fato, 

dantes já trespassado, de que não pode o magistrado ser um mero 

chancelador de declarações desprovidas de um mínimo que seja de 

comprovação de sua matéria, mormente quando o teor de tal declaração 

traz inúmeras consequências práticas e jurídicas. O próprio Código de 

Processo Civil, em seu artigo 99, parágrafo 2º, previu que: § 2o O juiz 

somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que 

evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de 

gratuidade (…). A leitura do referido dispositivo, após uma filtragem 

constitucional, demonstra que a existência de elementos que 

eventualmente evidenciem a falta dos pressupostos processuais para a 

concessão da gratuidade cinge-se única e exclusivamente ao fato de - 

conforme exige o artigo 5º, inciso LXXIV da Constituição Federal - não 

produzir o autor um mínimo que seja de prova acerca de sua 

hipossuficiência monetária. Sendo as custas judiciárias um recolhimento 

de natureza claramente tributária, não pode o Poder Judiciário coadunar 

com práticas que indubitavelmente lesam o erário - e o aceitamento cego 
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de todo e qualquer pedido de assistência, embasado somente em uma 

mera declaração desprovida de qualquer contextualização, é ato apto 

para tal. Não podemos olvidar que o ordenamento adjetivo civil pátrio fora 

específico ao prever a possibilidade de penalização do pretenso 

hipossuficiente declarante de má-fé, ao dispor em seu artigo 100, 

parágrafo único, que Parágrafo único. Revogado o benefício, a parte 

arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar e 

pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. (Grifos nossos). Porém, no caso dos 

autos, vemos que pela própria natureza do pedido já se pode 

indiciariamente inferir que os atos anteriores praticados pelo requerente, e 

que culminaram com a propositura da presente ação, são um conjunto 

indiciário apto à demonstrar, ao menos de forma perfunctória, que não 

detém ele plenas condições de recolher as custas e despesas 

processuais e arcar com os honorários advocatícios, sem que tal ato 

demande prejuízo ao seu sustento próprio ou de sua família. Vemos, 

portanto, que o conjunto de ilações que se extrai dos documentos 

acostados na inicial sustentam um conjunto fático que demonstra que 

realmente detém o requerente o direito às benesses da gratuidade. Nunca 

é demais ressaltar, igualmente, que se realmente comprovar-se de alguma 

maneira que detém o requerente uma condição financeira tal que, alheio ao 

mero questionamento de dúvidas acerca de sua possibilidade de arcar 

com as custas processuais, demonstre que a declaração acostada aos 

autos reveste-se de clara falsidade, pode ele ser responsabilizado pelo 

delito previsto no artigo 299 caput do Decreto-Lei n.º 2.848 de 07 de 

Dezembro de 1.940 (Código Penal Brasileiro), posto que a conduta 

amoldar-se-ia à ação de inserir em um documento particular (a declaração 

de insuficiência) uma declaração falsa (a própria matéria do documento) 

com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante (a 

condição financeira do requerente, para fins de concessão de 

assistência). Diante de todo o exposto, concedo ao requerente, nos 

termos do Código de Processo Civil, os benefícios da justiça gratuita, 

ressalvada a possibilidade de, a qualquer momento e em qualquer fase 

processual, ser o benefício em questão revisto, em decorrência de 

eventuais elementos que indiquem situação adversa. No mais, remetam-se 

os autos com vistas ao Ministério Público para manifestação. Após, 

conclusos para deliberação. Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 28 de junho 

de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000827-21.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTINA APARECIDA DRUZIAN GARCIA MUNHOZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000827-21.2018.8.11.0021 REQUERENTE: BANCO 

DO BRASIL S.A 1) Tratam-se os presentes autos de carta precatória 

encaminhada do Juízo deprecante para esta comarca, requerendo o 

cumprimento de ordem. 2) Inicialmente, verifique-se o recolhimento das 

custas, nos termos dos artigos 388, p. único e 389 da CNGCJ/MT, estando 

isento do recolhimento as cartas precatórias referentes à ação penal 

pública, justiça gratuita, Juizado Especial, infância e juventude, feitos da 

Fazenda Pública e outros com isenção legal de custas prévias. 3) Não 

havendo o recolhimento devido, decorrido o prazo de 30 (trinta) dias, 

devolva-se a presente precatória ao Juízo de origem, constando no ofício 

o motivo da devolução e o valor das custas devidas para o caso de novo 

encaminhamento, conforme artigo 390 da CNGCJ/MT. 4) Estando em ordem 

a missiva, cumpra-se o deprecado, com a urgência que o caso requer. 5) 

Em havendo necessidade de designação de audiência, notifique o juízo 

deprecado, conforme exige o artigo 392 da normativa em comento, sendo 

desnecessária a intimação dos patronos das partes, nos termos da 

Súmula 273 do S.T.J. 6) Caso a ordem não deva ser cumprida nesta 

comarca, remeta-se ao local de cumprimento, dado o caráter itinerante da 

missiva, conforme dispõe o artigo 262 caput do Código de Processo Civil, 

notificando imediatamente o juízo deprecante. 7) Após o cumprimento, 

independentemente de novo despacho, remeta os autos à origem, com os 

cumprimentos de estilo. Cumpra-se. Água Boa, 28 de junho de 2018 

Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000852-34.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO JOHN DEERE S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS DUARTE BARNES OAB - RS56242 (ADVOGADO)

JORGE LUIS ZANON OAB - MT0009975S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DAVID ARNO RADER (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000852-34.2018.8.11.0021 REQUERENTE: BANCO 

JOHN DEERE S.A. 1) Tratam-se os presentes autos de carta precatória 

encaminhada do Juízo deprecante para esta comarca, requerendo o 

cumprimento de ordem. 2) Inicialmente, verifique-se o recolhimento das 

custas, nos termos dos artigos 388, p. único e 389 da CNGCJ/MT, estando 

isento do recolhimento as cartas precatórias referentes à ação penal 

pública, justiça gratuita, Juizado Especial, infância e juventude, feitos da 

Fazenda Pública e outros com isenção legal de custas prévias. 3) Não 

havendo o recolhimento devido, decorrido o prazo de 30 (trinta) dias, 

devolva-se a presente precatória ao Juízo de origem, constando no ofício 

o motivo da devolução e o valor das custas devidas para o caso de novo 

encaminhamento, conforme artigo 390 da CNGCJ/MT. 4) Estando em ordem 

a missiva, cumpra-se o deprecado, com a urgência que o caso requer. 5) 

Em havendo necessidade de designação de audiência, notifique o juízo 

deprecado, conforme exige o artigo 392 da normativa em comento, sendo 

desnecessária a intimação dos patronos das partes, nos termos da 

Súmula 273 do S.T.J. 6) Caso a ordem não deva ser cumprida nesta 

comarca, remeta-se ao local de cumprimento, dado o caráter itinerante da 

missiva, conforme dispõe o artigo 262 caput do Código de Processo Civil, 

notificando imediatamente o juízo deprecante. 7) Após o cumprimento, 

independentemente de novo despacho, remeta os autos à origem, com os 

cumprimentos de estilo. Cumpra-se. Água Boa, 28 de junho de 2018 

Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000675-70.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

DERCI MOREIRA DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO ARAUJO BRINGEL OAB - GO48120 (ADVOGADO)

MARCELO RODRIGUES DE AZEREDO OAB - GO49293 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000675-70.2018.8.11.0021 REQUERENTE: DERCI 

MOREIRA DE SOUSA Inicialmente, antes inclusive de analisar a 

possibilidade de receber a presente ação, insta trespassar uma questão 

de não somenos importância. Alega o autor, na inicial, que não detém 

condições de suportar as custas e despesas processuais bem como os 

honorários advocatícios, razão pela qual requer os benefícios da justiça 

gratuita. A lei que regulamentava a concessão da assistência judiciária 

aos necessitados era a bem conhecida lei n.º 1.060, de 05 de Fevereiro 

de 1.950. Conforme disposto no diploma em apreço (artigo 2º, parágrafo 

único): considera-se necessitado, para os fins legais, todo aquele cuja 

situação econômica não lhe permita pagar as custas do processo e os 

honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. 

Referido regramento foi expresso em seu artigo 4º, alterado pela lei n.º 

7.510/86 que: Art. 4º. A parte gozará dos benefícios da assistência 

judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de que 

não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários 

de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família Por uma perfunctória 

e isolada leitura do referido dispositivo haviam órgãos julgadores que se 

posicionavam no sentido de concluir que a mera alegação de 

hipossuficiência monetária – independentemente de qualquer 

comprovação – já seria fator apto à necessária concessão judicial dos 

benefícios da assistência judiciária integral e gratuita. Porém, a 

automaticidade da referida concessão não é ato consentâneo com a 

hodierna realidade processual pátria, posto que se assim 
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concordássemos, o juiz estaria totalmente adstrito a toda e qualquer 

declaração, mesmo que não exprimisse ela a verdade dos fatos. Referida 

disposição legal fora recentemente, de forma expressa, revogada pelo 

artigo 1.072, inciso III da lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2.105. A norma 

em apreço, que trata do novel Código de Processo Civil, trouxe um novo 

regramento ao tema. Resta então verificar como referida lei, ou alguns de 

seus dispositivos, passam pela filtragem constitucional. O artigo 5º da 

Carta Magna previu um rol não exaustivo de direitos e deveres individuais 

e coletivos, integrantes do extenso positivamento de direitos e garantias 

fundamentais. Dentre as expressões constitucionais de direitos, o inciso 

LXXIV do dispositivo constitucional comentado expressamente previu que: 

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos A leitura do comando 

constitucional transcrito demonstra de forma patente que o atual 

regramento positivo nacional determina ao Estado a prestação de 

assistência jurídica integral e gratuita a todos aqueles que, de forma 

comprovada, forem insuficientes de recursos financeiros. Ao utilizar a 

expressão “comprovadamente”, quis de forma clara o legislador 

constituinte reservar a benesse estatal somente àqueles que realmente – 

repita-se, de forma comprovada – necessitem da assistência jurídica 

estatal ou privada. Partindo de tal premissa, é de se concluir que somente 

o indivíduo que realmente comprovar que não detém condições de 

suportar as custas e despesas processuais e os honorários advocatícios 

é que deteria direito à ser agraciado com o benefício da assistência 

judiciária gratuita. O entendimento em questão deriva diretamente do fato, 

dantes já trespassado, de que não pode o magistrado ser um mero 

chancelador de declarações desprovidas de um mínimo que seja de 

comprovação de sua matéria, mormente quando o teor de tal declaração 

traz inúmeras consequências práticas e jurídicas. O próprio Código de 

Processo Civil, em seu artigo 99, parágrafo 2º, previu que: § 2o O juiz 

somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que 

evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de 

gratuidade (…). A leitura do referido dispositivo, após uma filtragem 

constitucional, demonstra que a existência de elementos que 

eventualmente evidenciem a falta dos pressupostos processuais para a 

concessão da gratuidade cinge-se única e exclusivamente ao fato de - 

conforme exige o artigo 5º, inciso LXXIV da Constituição Federal - não 

produzir o autor um mínimo que seja de prova acerca de sua 

hipossuficiência monetária. Sendo as custas judiciárias um recolhimento 

de natureza claramente tributária, não pode o Poder Judiciário coadunar 

com práticas que indubitavelmente lesam o erário - e o aceitamento cego 

de todo e qualquer pedido de assistência, embasado somente em uma 

mera declaração desprovida de qualquer contextualização, é ato apto 

para tal. Não podemos olvidar que o ordenamento adjetivo civil pátrio fora 

específico ao prever a possibilidade de penalização do pretenso 

hipossuficiente declarante de má-fé, ao dispor em seu artigo 100, 

parágrafo único, que Parágrafo único. Revogado o benefício, a parte 

arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar e 

pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. (Grifos nossos). Porém, no caso dos 

autos, vemos que pela própria natureza do pedido já se pode 

indiciariamente inferir que os atos anteriores praticados pelo requerente, e 

que culminaram com a propositura da presente ação, são um conjunto 

indiciário apto à demonstrar, ao menos de forma perfunctória, que não 

detém ele plenas condições de recolher as custas e despesas 

processuais e arcar com os honorários advocatícios, sem que tal ato 

demande prejuízo ao seu sustento próprio ou de sua família. Vemos, 

portanto, que o conjunto de ilações que se extrai dos documentos 

acostados na inicial sustentam um conjunto fático que demonstra que 

realmente detém o requerente o direito às benesses da gratuidade. Nunca 

é demais ressaltar, igualmente, que se realmente comprovar-se de alguma 

maneira que detém o requerente uma condição financeira tal que, alheio ao 

mero questionamento de dúvidas acerca de sua possibilidade de arcar 

com as custas processuais, demonstre que a declaração acostada aos 

autos reveste-se de clara falsidade, pode ele ser responsabilizado pelo 

delito previsto no artigo 299 caput do Decreto-Lei n.º 2.848 de 07 de 

Dezembro de 1.940 (Código Penal Brasileiro), posto que a conduta 

amoldar-se-ia à ação de inserir em um documento particular (a declaração 

de insuficiência) uma declaração falsa (a própria matéria do documento) 

com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante (a 

condição financeira do requerente, para fins de concessão de 

assistência). Diante de todo o exposto, concedo ao requerente, nos 

termos do Código de Processo Civil, os benefícios da justiça gratuita, 

ressalvada a possibilidade de, a qualquer momento e em qualquer fase 

processual, ser o benefício em questão revisto, em decorrência de 

eventuais elementos que indiquem situação adversa. No mais, não sendo 

caso, ad initium, de indeferimento da petição inicial ou improcedência 

liminar do pedido, cite-se o requerido, nos termos do artigo 238 caput da lei 

n.º 13.105, de 16 de Março de 2015 (Código de Processo Civil), para 

integrar a relação processual. A citação deverá ser pessoal, podendo, no 

entanto, ser feita na pessoa do representante legal ou procurador do réu, 

executado ou interessado, conforme disposição contida no artigo 242 do 

regramento de regência. Tratando-se a ação de ato originado por 

mandatário, administrador, preposto ou gerente, fica autorizada a citação 

nas pessoas de referidos indivíduos, à par do que dispõe o parágrafo 

primeiro do dispositivo citado. Acaso o requerido seja pessoa jurídica da 

Administração Direta (União, Estados, Distrito Federal, Municípios e suas 

respectivas autarquias e fundações de direito público), a citação deverá 

ser realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável por sua 

representação judicial (artigo 242, parágrafo 3º). Tratando-se o objeto da 

demanda de matéria em que não admite-se a autocomposição (artigo 334, 

parágrafo 4º, inciso II do Código de Processo Civil), deixo de designar 

audiência de conciliação/mediação, nos termos do artigo 250, inciso IV do 

Código de Processo Civil. Conforme exige o artigo 250, inciso II, do diploma 

adjetivo cível, deve constar no mandado que a citação tem como finalidade 

a integração do citando na relação processual e também para que a parte, 

querendo, conteste a ação no prazo de 15 (quinze) dias O termo inicial 

para a apresentação da contestação será aquele previsto no artigo 231 

do Código de Processo Civil. Não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão verdadeiras somente as alegações de fato formuladas 

pelo autor na inicial, nos termos do artigo 344 caput do Código de 

Processo Civil, exceto se houver a incidência de quaisquer das 

disposições do artigo 345 do diploma citado. Havendo qualquer alegação, 

pelo réu, de fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do autor ou 

se forem levantadas quaisquer arguições de questões previstas no artigo 

337 do Código de Processo Civil, deve o autor ser intimado, 

independentemente de nova deliberação, para manifestar-se no prazo de 

15 (quinze) dias, à par do que dispõe os artigos 350 caput e 351 caput do 

diploma normativo em apreço. Nos termos do artigo 438, inciso II do Código 

de Processo Civil, determino que seja oficiada à Agência Sucursal do 

Instituto Nacional do Seguro Social – INSS o qual negara o pleito 

administrativo da parte autora, requisitando, no prazo improrrogável de 15 

(quinze) dias, cópia de todo o procedimento administrativo que culminara 

com a negativa. Ressalte-se que deve expressamente constar no ofício a 

possibilidade do envio eletrônico de tais informações, devendo, se for o 

caso, certificar o respondente, eletronicamente, que se trata de extrato fiel 

do que consta em seu banco de dados ou documento digitalizado, nos 

termos do artigo 438, parágrafo 2º, do Código de Processo Civil, com a 

redação que lhe foi dada pela lei n.º 11.419/06. Cumpridas as providências 

determinadas, venham-me os autos conclusos para julgamento conforme 

o estado do processo (Parte Especial, Livro I, Título I, Capítulo X). 

Cumpra-se. Água Boa, 29 de junho de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000788-24.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

IVANILDE DIAS LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON PAULO DA SILVA OAB - GO21680 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000788-24.2018.8.11.0021 REQUERENTE: 

IVANILDE DIAS LEITE Inicialmente, antes inclusive de analisar a 

possibilidade de receber a presente ação, insta trespassar uma questão 

de não somenos importância. Alega o autor, na inicial, que não detém 

condições de suportar as custas e despesas processuais bem como os 

honorários advocatícios, razão pela qual requer os benefícios da justiça 

gratuita. A lei que regulamentava a concessão da assistência judiciária 

aos necessitados era a bem conhecida lei n.º 1.060, de 05 de Fevereiro 

de 1.950. Conforme disposto no diploma em apreço (artigo 2º, parágrafo 
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único): considera-se necessitado, para os fins legais, todo aquele cuja 

situação econômica não lhe permita pagar as custas do processo e os 

honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. 

Referido regramento foi expresso em seu artigo 4º, alterado pela lei n.º 

7.510/86 que: Art. 4º. A parte gozará dos benefícios da assistência 

judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de que 

não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários 

de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família Por uma perfunctória 

e isolada leitura do referido dispositivo haviam órgãos julgadores que se 

posicionavam no sentido de concluir que a mera alegação de 

hipossuficiência monetária – independentemente de qualquer 

comprovação – já seria fator apto à necessária concessão judicial dos 

benefícios da assistência judiciária integral e gratuita. Porém, a 

automaticidade da referida concessão não é ato consentâneo com a 

hodierna realidade processual pátria, posto que se assim 

concordássemos, o juiz estaria totalmente adstrito a toda e qualquer 

declaração, mesmo que não exprimisse ela a verdade dos fatos. Referida 

disposição legal fora recentemente, de forma expressa, revogada pelo 

artigo 1.072, inciso III da lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2.105. A norma 

em apreço, que trata do novel Código de Processo Civil, trouxe um novo 

regramento ao tema. Resta então verificar como referida lei, ou alguns de 

seus dispositivos, passam pela filtragem constitucional. O artigo 5º da 

Carta Magna previu um rol não exaustivo de direitos e deveres individuais 

e coletivos, integrantes do extenso positivamento de direitos e garantias 

fundamentais. Dentre as expressões constitucionais de direitos, o inciso 

LXXIV do dispositivo constitucional comentado expressamente previu que: 

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos A leitura do comando 

constitucional transcrito demonstra de forma patente que o atual 

regramento positivo nacional determina ao Estado a prestação de 

assistência jurídica integral e gratuita a todos aqueles que, de forma 

comprovada, forem insuficientes de recursos financeiros. Ao utilizar a 

expressão “comprovadamente”, quis de forma clara o legislador 

constituinte reservar a benesse estatal somente àqueles que realmente – 

repita-se, de forma comprovada – necessitem da assistência jurídica 

estatal ou privada. Partindo de tal premissa, é de se concluir que somente 

o indivíduo que realmente comprovar que não detém condições de 

suportar as custas e despesas processuais e os honorários advocatícios 

é que deteria direito à ser agraciado com o benefício da assistência 

judiciária gratuita. O entendimento em questão deriva diretamente do fato, 

dantes já trespassado, de que não pode o magistrado ser um mero 

chancelador de declarações desprovidas de um mínimo que seja de 

comprovação de sua matéria, mormente quando o teor de tal declaração 

traz inúmeras consequências práticas e jurídicas. O próprio Código de 

Processo Civil, em seu artigo 99, parágrafo 2º, previu que: § 2o O juiz 

somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que 

evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de 

gratuidade (…). A leitura do referido dispositivo, após uma filtragem 

constitucional, demonstra que a existência de elementos que 

eventualmente evidenciem a falta dos pressupostos processuais para a 

concessão da gratuidade cinge-se única e exclusivamente ao fato de - 

conforme exige o artigo 5º, inciso LXXIV da Constituição Federal - não 

produzir o autor um mínimo que seja de prova acerca de sua 

hipossuficiência monetária. Sendo as custas judiciárias um recolhimento 

de natureza claramente tributária, não pode o Poder Judiciário coadunar 

com práticas que indubitavelmente lesam o erário - e o aceitamento cego 

de todo e qualquer pedido de assistência, embasado somente em uma 

mera declaração desprovida de qualquer contextualização, é ato apto 

para tal. Não podemos olvidar que o ordenamento adjetivo civil pátrio fora 

específico ao prever a possibilidade de penalização do pretenso 

hipossuficiente declarante de má-fé, ao dispor em seu artigo 100, 

parágrafo único, que Parágrafo único. Revogado o benefício, a parte 

arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar e 

pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. (Grifos nossos). Porém, no caso dos 

autos, vemos que pela própria natureza do pedido já se pode 

indiciariamente inferir que os atos anteriores praticados pelo requerente, e 

que culminaram com a propositura da presente ação, são um conjunto 

indiciário apto à demonstrar, ao menos de forma perfunctória, que não 

detém ele plenas condições de recolher as custas e despesas 

processuais e arcar com os honorários advocatícios, sem que tal ato 

demande prejuízo ao seu sustento próprio ou de sua família. Vemos, 

portanto, que o conjunto de ilações que se extrai dos documentos 

acostados na inicial sustentam um conjunto fático que demonstra que 

realmente detém o requerente o direito às benesses da gratuidade. Nunca 

é demais ressaltar, igualmente, que se realmente comprovar-se de alguma 

maneira que detém o requerente uma condição financeira tal que, alheio ao 

mero questionamento de dúvidas acerca de sua possibilidade de arcar 

com as custas processuais, demonstre que a declaração acostada aos 

autos reveste-se de clara falsidade, pode ele ser responsabilizado pelo 

delito previsto no artigo 299 caput do Decreto-Lei n.º 2.848 de 07 de 

Dezembro de 1.940 (Código Penal Brasileiro), posto que a conduta 

amoldar-se-ia à ação de inserir em um documento particular (a declaração 

de insuficiência) uma declaração falsa (a própria matéria do documento) 

com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante (a 

condição financeira do requerente, para fins de concessão de 

assistência). Diante de todo o exposto, concedo ao requerente, nos 

termos do Código de Processo Civil, os benefícios da justiça gratuita, 

ressalvada a possibilidade de, a qualquer momento e em qualquer fase 

processual, ser o benefício em questão revisto, em decorrência de 

eventuais elementos que indiquem situação adversa. No mais, não sendo 

caso, ad initium, de indeferimento da petição inicial ou improcedência 

liminar do pedido, cite-se o requerido, nos termos do artigo 238 caput da lei 

n.º 13.105, de 16 de Março de 2015 (Código de Processo Civil), para 

integrar a relação processual. A citação deverá ser pessoal, podendo, no 

entanto, ser feita na pessoa do representante legal ou procurador do réu, 

executado ou interessado, conforme disposição contida no artigo 242 do 

regramento de regência. Tratando-se a ação de ato originado por 

mandatário, administrador, preposto ou gerente, fica autorizada a citação 

nas pessoas de referidos indivíduos, à par do que dispõe o parágrafo 

primeiro do dispositivo citado. Acaso o requerido seja pessoa jurídica da 

Administração Direta (União, Estados, Distrito Federal, Municípios e suas 

respectivas autarquias e fundações de direito público), a citação deverá 

ser realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável por sua 

representação judicial (artigo 242, parágrafo 3º). Tratando-se o objeto da 

demanda de matéria em que não admite-se a autocomposição (artigo 334, 

parágrafo 4º, inciso II do Código de Processo Civil), deixo de designar 

audiência de conciliação/mediação, nos termos do artigo 250, inciso IV do 

Código de Processo Civil. Conforme exige o artigo 250, inciso II, do diploma 

adjetivo cível, deve constar no mandado que a citação tem como finalidade 

a integração do citando na relação processual e também para que a parte, 

querendo, conteste a ação no prazo de 15 (quinze) dias O termo inicial 

para a apresentação da contestação será aquele previsto no artigo 231 

do Código de Processo Civil. Não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão verdadeiras somente as alegações de fato formuladas 

pelo autor na inicial, nos termos do artigo 344 caput do Código de 

Processo Civil, exceto se houver a incidência de quaisquer das 

disposições do artigo 345 do diploma citado. Havendo qualquer alegação, 

pelo réu, de fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do autor ou 

se forem levantadas quaisquer arguições de questões previstas no artigo 

337 do Código de Processo Civil, deve o autor ser intimado, 

independentemente de nova deliberação, para manifestar-se no prazo de 

15 (quinze) dias, à par do que dispõe os artigos 350 caput e 351 caput do 

diploma normativo em apreço. Nos termos do artigo 438, inciso II do Código 

de Processo Civil, determino que seja oficiada à Agência Sucursal do 

Instituto Nacional do Seguro Social – INSS o qual negara o pleito 

administrativo da parte autora, requisitando, no prazo improrrogável de 15 

(quinze) dias, cópia de todo o procedimento administrativo que culminara 

com a negativa. Ressalte-se que deve expressamente constar no ofício a 

possibilidade do envio eletrônico de tais informações, devendo, se for o 

caso, certificar o respondente, eletronicamente, que se trata de extrato fiel 

do que consta em seu banco de dados ou documento digitalizado, nos 

termos do artigo 438, parágrafo 2º, do Código de Processo Civil, com a 

redação que lhe foi dada pela lei n.º 11.419/06. Cumpridas as providências 

determinadas, venham-me os autos conclusos para julgamento conforme 

o estado do processo (Parte Especial, Livro I, Título I, Capítulo X). 

Cumpra-se. Água Boa, 29 de junho de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000315-38.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

OSCILIO GONCALVES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:
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SUELI VIEIRA DE SOUZA OAB - MG0116521A (ADVOGADO)

wilson massaiuki sio junior OAB - MT0009661S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000315-38.2018.8.11.0021 AUTOR: OSCILIO 

GONCALVES DA SILVA De rigor, o parcial deferimento do pedido inserido 

no Id. 12588783. Neste sentido, concedo ao requerido somente a 

completação do prazo estabelecido em lei, ou seja, 15 (quinze) dias. 

Intimem-se as partes. Cumpra-se. Água Boa, 29 de junho de 2018 

Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000709-45.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

IRACY BENTO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSICA VIRGINIA SILVA ALENCAR OAB - GO53077 (ADVOGADO)

MAYCK FEITOSA CAMARA OAB - GO33571 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000709-45.2018.8.11.0021 AUTOR: IRACY BENTO 

DA SILVA De rigor, o parcial deferimento do pedido inserido no Id. 

12588783. Neste sentido, concedo ao requerido somente a completação 

do prazo estabelecido em lei, ou seja, 15 (quinze) dias. Intimem-se as 

partes. Cumpra-se. Água Boa, 29 de junho de 2018 Alexandre Meinberg 

Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000500-13.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

SUSIGLEI MILITAO MACIEL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO HENRIQUE RIBEIRO DE CARVALHO OAB - MT0020700A 

(ADVOGADO)

JOSE RENATO DE MORAES OAB - MT0013330S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DE MEDIO ARAGUAIA (RÉU)

MARCELLO FERNANDO DUCCINI BRITO NOVAES (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

KARULLINY NEVES DA SILVA OAB - GO0039766A (ADVOGADO)

GEISON BISSOLOTTI OAB - SC42267 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000500-13.2017.8.11.0021 AUTOR: SUSIGLEI 

MILITAO MACIEL Inicialmente, revogo a nomeação efetivada anteriormente, 

eis que o perito dantes nomeado já manifestou perante este Juízo, o 

desinteresse em realizar perícias nesta localidade. Por consequência, 

nomeio como perito médico o Dr. Henrique Queiroz Correa Garchet 

(CRM-MT 7805), telefone (66) 3468-3541, que servirá escrupulosamente o 

encargo, independentemente de compromisso (art. 466 do Código de 

Processo Civil). A data da realização da perícia deverá ser indicada pelo 

perito nomeado e certificada nos autos, ocasião em que o gestor deste 

Juízo deverá intimar as partes acerca desta, bem como do local e horário 

agendados. Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

indicar assistente técnico e apresentar quesitos, nos termos do artigo 465, 

§ 1º, do Código de Processo Civil. Após, intime-se o perito sobre sua 

nomeação, devendo apresentar proposta de honorários, no prazo de 10 

(dez) dias. Com a proposta nos autos, dê-se vista as partes, intimando-se 

a parte autora a depositar em Juízo, no prazo de 05 (cinco) dias, os 

honorários do Sr. perito, eis que a gratuidade de justiça deferida na inicial, 

cinge-se tão somente às custas e taxas judiciárias não incluindo-se 

eventuais honorários periciais. Intimem-se. Cumpra-se. Água Boa, 3 de 

julho de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000449-02.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR JOSE SCHAEDLER (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELI VIEIRA DE SOUZA OAB - MG0116521A (ADVOGADO)

wilson massaiuki sio junior OAB - MT0009661S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000449-02.2017.8.11.0021 AUTOR: ADEMIR JOSE 

SCHAEDLER Trata-se de ação de benefício previdenciário proposta por 

ADEMIR JOSÉ SCHAEDLER em face do Instituto Nacional de Seguridade 

Social – INSS, visando a aposentadoria por idade rural. Realizados alguns 

atos processuais, o procurado da parte autora, noticiou o falecimento do 

autor e requereu a desistência do presente feito – Id. 8054496 e 

10565161. Vieram-me os autos conclusos. É o breve relatório. 

Fundamento e Decido Analisando os autos, verifico que a presente ação 

versa sobre direito intransmissível, tornando-se desnecessária a sua 

suspensão, para que se proceda a localização e intimação dos herdeiros 

para suceder o Requerente no pólo ativo do feito, nos moldes assinalados 

no inciso I do artigo 265 do Código de Processo Civil. Ressalto que seus 

eventuais herdeiros não podem assumir a titularidade ativa nessa 

demanda, em face de sua morte, já ninguém pode pleitear em nome próprio 

direito alheio, salvo quando autorizado por lei (art. 6º do CPC). Assim, 

resta forçoso aplicar-se o disposto no art. 485, inciso IX, do Código de 

Processo Civil: “Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (…) IX – 

em caso de morte da parte, a ação for considerada intransmissível por 

disposição legal; ” Ante o exposto, julgo extinto o processo, sem 

resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso IX, do Código de 

Processo Civil. Sem custas ou honorários ante a gratuidade da justiça. 

Considerando que a presente comarca é servida por bancos de dados 

eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos do 

Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. 

Intimem-se as partes. Cumpra-se. Água Boa, 29 de junho de 2018 

Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001124-62.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

DEUSDETE ANISIO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DINALVA RIBEIRO DE SOUSA OAB - GO13340 (ADVOGADO)

AMADO JOSE FERREIRA FILHO OAB - MT0022124S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001124-62.2017.8.11.0021 AUTOR: DEUSDETE 

ANISIO DA SILVA Sentença Relatório Tratam-se de impugnação ao 

cumprimento de sentença proposto pelo Instituto Nacional de Seguridade 

Social – INSS em face de DEUSDETE ANÍSIO DA SILVA. Alega o 

Impugnante na inicial, em apertada síntese, excesso de execução, 

esclarecendo que o excesso encontra-se principalmente no termo inicial 

dos juros, uma vez que a citação se deu 09/2017. Afirmou que o período 

correto é de 12/06/2017 (DER) a 30/04/2018, pois já em 01/05/2018 o INSS 

passou a pagar o benefício na via administrativa, NB 186.310.326-8. Ao 

final concluiu que o valor correto devido é de R$ 10.916,88 para as 

parcelas vencidas e de R$ 995,73 de honorários advocatícios, totalizando 

R$ 11.912,61 (onze mil, novecentos e doze reais e sessenta e um 

centavos). No mérito, pugnou pelo recebimento da impugnação, a 

exclusão do excesso de execução apontado e, por fim a homologação 

dos cálculos apresentados com a expedição dos respectivos RPV’S. Com 

o pedido vieram os cálculos – ID. 13691806. Instado a manifestar-se, o 

Impugnado/Exequente concordou com os cálculos apresentados pela 

parte Impugnante/Executada e requereu a homologação dos cálculos 

apresentados e posteriormente a expedição de RPV’s (Id. 13713798). 

Vieram-me os autos conclusos. É o breve relatório do necessário. Passo à 
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decisão. Fundamentação Havendo o reconhecimento da procedência do 

pedido, não há muito o que elucubrar acerca do evento, devendo, pois, a 

ação ser julgada procedente. Dispositivo Diante de todo exposto, julgo 

TOTALMENTE PROCEDENTE a impugnação ao cumprimento de sentença, 

nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “a”, do Código de Processo Civil. 

Condeno o Impugnado/Exequente ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como em honorários advocatícios, os quais fixo em 10% 

(dez por cento) sobre o valor da impugnação. Saliento que deixo de 

determinar o recolhimento das custas, ante a gratuidade da justiça 

deferida nos autos. HOMOLOGO os cálculos apresentados pelo 

Impugnante/Requerido no Id.13691806, para que surtam os seus efeitos 

jurídicos e legais. Transitada em julgado a presente decisão, expeçam-se 

as devidas Requisições de Pequeno Valor/Precatório ao Tribunal Regional 

Federal da 1º Região. Considerando que a presente comarca é servida 

por bancos de dados eletrônicos de registros e movimentações 

processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das 

Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - 

CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o 

registro da sentença. Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado PJE/TJMT. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Água Boa, 29 

de junho de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 27870 Nr: 2325-87.2009.811.0021

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1. Conforme se verifica dos autos, as cartas precatórias remetidas para 

as Comarcas de Porto Alegre do Norte/MT e Jataí/GO retornaram sem êxito 

no cumprimento da prisão civil, pois, no primeiro caso o executado não foi 

localizado (fl. 70) e no segundo o endereço estava incompleto, o que 

impossibilitou o cumprimento do mandado (fl. 76-v).

 2. Desta forma, intime-se a parte exequente, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, se manifeste nos autos, apresentando medidas aptas a 

solver o débito alimentar, sob pena de arquivamento dos autos.

3. Após, conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 96700 Nr: 290-47.2015.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Maria

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Drogaria Água Boa - EPP, Roger Noro, Altiva 

dos Santos Miranda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:OAB/MT 3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Guilherme Minozzo - 

OAB:OAB/MT 17.590

 1. Cuida-se de Execução de Título Extrajudicial proposta por BANCO 

BRADESCO S.A, em desfavor de ROGER NORO - ME, ambos devidamente 

qualificados.

Após sucessivos atos processuais, o exequente pugnou pela suspensão 

do feito, ante a ausência de bens (fls. 157/158).

Os autos vieram conclusos.

É o relato. Decido.

2. Conforme se depreende, o exequente pugna pela suspensão do feito, 

até que consiga localizar bens à penhora.

3. Diante disso, com base no art. 921 do NCPC, DETERMINO o 

arquivamento do feito, sem baixas na distribuição, devendo o processo 

permanecer no arquivo provisório até que o credor encontre eventuais 

bens do devedor ou até que se implemente a prescrição intercorrente do 

feito.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 34370 Nr: 3381-24.2010.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fenix Agro-Pecus Industrial Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agro-Sartori Comércio e Representações 

Agrícolas Campo Verde Ltda., Adilmar Sartori, Adilar Sartori, Altair Sartori, 

Lirge Maria Sartori Theotonio, Gustavo Toldo, Rogerio Carvalho do 

Nascimento, Farmer Primabay Defensivos Agricolas Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Emilia Colodeto - 

OAB:274038/SP, Jose Jorge Themer - OAB:94253/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1. Em análise à alegação do curador especial quanto à nulidade da 

citação ocorrida por edital, reputa-se que não merece acolhimento, tendo 

em vista que foram realizadas diversas diligências no sentido de localizar 

o devedor pessoalmente.

 A impossibilidade de localizar o executado não pode ser obstáculo para a 

marcha processual, sobretudo, quando realizadas várias diligências 

razoáveis no sentido de sua localização.

 Em razão disso, este Juízo INDEFERE a alegação do curador especial 

quanto à nulidade de citação do executado.

 2. De outro lado, compulsando os autos, verifica-se que a parte devedora 

foi devidamente intimada, porém não procedeu ao pagamento integral da 

dívida.

 3. Diante disso, INTIME-SE a parte exequente, para que apresente, no 

prazo de 15 (quinze) dias, as medidas que entender necessárias para 

solver o débito, sob pena de arquivamento.

Em seguida, REMETAM-SE os autos conclusos.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 102841 Nr: 3962-63.2015.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Arno Volnei Guintzel, Noeli Guntzel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Los Grobo Ceagro do Brasil S/A, Agrex do 

Brasil S/A, Peninsula Norte Fertilizantes S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Carlos de Souza - 

OAB:3608-B, Márcio Rogério Paris - OAB:7.526/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Luiza Prado Tavares - 

OAB:OAB/GO 37.080, Gisele Giovana Machuca - OAB:30544/GO, Jose 

Silverio Santa Maria - OAB:26571/PR, Karulliny Neves da Silva - 

OAB:OAB/MT 19075 A, Leonardo cesar Bana - OAB:40043/PR, 

Rannier Felipe Camilo - OAB:130.709/MG

 Diante do exposto, este Juízo JULGA IMPROCEDENTES os pedidos 

iniciais, nos termos do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.

 Com fundamento no princípio da causalidade, este Juízo CONDENA o 

autor ao pagamento das custas e despesas processuais.

 De outro lado, em relação aos honorários advocatícios, este Juízo 

CONDENA o autor ao pagamento de 10% (dez por cento) sobre o valor 

atualizado da causa com base no IPCA-E/IBGE, nos termos do art. 85, §2º 

do CPC.

 No mais, este Juízo EXTINGUE o processo com resolução do mérito, em 

arrimo ao art. 487, I, do Código de Processo Civil.

 Transitado em julgado, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVE-SE com as cautelas de 

estilo.

INTIME-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 80687 Nr: 3708-32.2011.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tiago Canan

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO CNH CAPITAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tiago Canan - OAB:OAB/MT 

9.180/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Esio Oliveira de Souza Filho - 
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OAB:15687-A, Luiz Rodrigues Wambier - OAB:7295/PR

 Em manifestação conjunta apresentada pelas partes (fls. 234/237) foi 

noticiada a composição extrajudicial acerca do objeto desta demanda, 

requerendo a homologação, bem como a extinção do processo (fl. 244).

 Vieram os autos conclusos.

É o relatório do essencial.

Fundamenta-se e decide-se.

A demanda veicula discussão sobre direitos disponíveis em que se revela 

cabível às partes firmarem compromisso (judicial ou extrajudicial).

Em análise à composição firmada entre as partes (fls. 234/237), denota-se 

que a avença foi firmada em observância à validade do negócio jurídico, 

como estabelece o art. 104 do Código Civil, devendo ser homologado por 

este Juízo.

 Ante o exposto, este Juízo HOMOLOGA por sentença a transação 

celebrada entre as partes (fls. 234/237), para que surtam seus jurídicos e 

legais efeitos e, por conseguinte, EXTINGUE-SE o processo, a teor do que 

dispõe o art. 487, III, alínea “b” c/c art. 924, inciso II do Código de Processo 

Civil.

Custas e honorários advocatícios na forma convencionada.

 Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas 

necessárias.

CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 34481 Nr: 3492-08.2010.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CNH CAPITAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Velci Luis Raffaelli, Janete Lucia Tonial Rafaelli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Esio Oliveira de Souza Filho - 

OAB:15687-A, Evaristo Aragão Santos - OAB:24.498 PR, Teresa 

Celina de Arruda Alvim - OAB:OAB/PR 22.129

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Selso Lopes de Carvalho - 

OAB:3556-B/MT, Tiago Canan - OAB:OAB/MT 9.180/O, Tiago Thoma 

Martins de Paula - OAB:11.954-B/MT

 Trata-se de execução de título extrajudicial no qual postula a efetivação 

da obrigação de adimplir quantia certa.

As partes compuseram acerca do objeto do litígio (fls. 297/300).

O acordo foi homologado (fl. 301).

Em seguida, o exequente pugnou pela extinção do processo pela 

satisfação da obrigação firmada no acordo e o levantamento de eventual 

constrição (fl. 321).

Desse modo, nota-se que a obrigação vindicada foi satisfeita, tendo em 

vista o cumprimento da obrigação, que foi confirmada pela parte credora 

(fl. 321).

 Forte nestas razões acima, diante do adimplemento da obrigação pelo 

executado, DECLARA-SE EXTINTA a pretensão executória, com 

fundamento analógico nos artigos 924, inciso II e 925 ambos do Código de 

Processo Civil.

Por corolário, este Juízo DETERMINA o levantamento de evento constrição 

que tenha sido realizada nesta demanda.

 Com o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 112790 Nr: 4081-87.2016.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Arcilio Ervino Stein

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sueli Vieira de Souza - 

OAB:14900-A/MT, Wilson Massaiuki Sio Junior - OAB:9.661-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, este Juízo JULGA PROCEDENTES os pedidos iniciais para 

o fim de determinar que o INSS proceda à aposentadoria rural por idade do 

autor nos seguintes termos:

a) o nome do segurado: ARCÍLIO ERVINO STEIN

b) o benefício concedido: aposentadoria por idade rural, inclusive com o 

abono anual – 13º salário;

c) a renda mensal atual: salário mínimo

d) a data de início do benefício – DIB: data do requerimento administrativo

e) data do início do pagamento: 30 dias da data da intimação da sentença.

f) período a ser considerado como atividade rural: (15 anos, art. 142 da 

Lei n. 8.213/91)

Por conseguinte, EXTINGUE-SE o feito com resolução do mérito na forma 

do art. 487, I do Código de Processo Civil.

Os juros de mora e correção monetária deverão incidir com base no 

Manual de Orientação de Procedimentos para Cálculos da Justiça Federal.

Além disso, CONDENA-SE o INSS ao pagamento de despesas 

processuais, bem como em honorários advocatícios, este no percentual 

de 10% (dez por cento), sobre o valor atualizado da condenação (valores 

devidos entre o ajuizamento da ação e a data da sentença), conforme 

Súmula 111 do STJ.

Em atenção ao artigo 496, § 3º, I do Código de Processo Civil, não se trata 

de hipótese de remeter os autos a instância superior para reexame 

necessário, mormente pelo teor da Súmula 111 do Superior Tribunal de 

Justiça, uma vez que evidencia que o valor da condenação não engloba 

as prestações vincendas.

Fica imune o INSS do pagamento das custas processuais.

Com o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 110113 Nr: 2502-07.2016.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Inácio Tenório de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Paulo da Silva - 

OAB:OAB/MT 21.772/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, este Juízo JULGA IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, 

tendo em vista a falta de qualidade de segurado especial.

 Por conseguinte, EXTINGUE-SE o feito com resolução do mérito na forma 

do art. 487, I do Código de Processo Civil.

Com fulcro no princípio da causalidade, este Juízo CONDENA o autor ao 

pagamento das custas e despesas processuais, bem como os honorários 

advocatícios em 10 % sobre o valor atualizado da causa pelo IPCA-E/IBGE, 

nos termos do art. 85, § 3º, I do Código de Processo Civil.

Contudo, DETERMINA-SE a suspensão da exigibilidade da verba acima, 

tendo em vista que o autor é beneficiário da gratuidade de justiça, nos 

termos do art. 98, §3º do Código de Processo Civil.

 Com o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 85710 Nr: 221-83.2013.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Elsa da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sueli Vieira de Souza - 

OAB:14900-A/MT, Wilson Massaiuki Sio Junior - OAB:9.661-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria Federal - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: a INTIMAÇÃO DA PARTE 

REQUERENTE, por meio de seu patrono constituído, para que no prazo de 

15 (quinze) dias, apresente suas contrarrazões ao recurso de apelação 

interposto nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 20385 Nr: 3448-91.2007.811.0021

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AdSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 3. Destarte, com fulcro no artigo 921, inciso III do CPC, este Juízo 

SUSPENDE a execução pelo prazo de 1 (um) ano e pelo mesmo período 

fica suspenso o curso do prazo prescricional, inteligência do §1º do 

mesmo dispositivo. ADVIRTA-SE o exequente que após o transcurso do 

prazo acima terá início o prazo de prescrição intercorrente, consoante 

dispõe o artigo 921, §4º, NCPC. Por outro lado, não havendo o pagamento 

do débito pelo executado, com fundamento no art. 517, §1º c/c 528, 

ambos do novel Código de Processo Civil, EXPEÇA-SE certidão do teor da 

decisão inicial de pagamento a fim de propiciar ao exequente proceder ao 

protesto judicial atinente à pensão alimentícia no montante descriminado na 

planilha. Por fim, dada a não efetivação de constrição de bens do devedor 

e considerando que o objetivo da execução é a satisfação do crédito, 

movendo-se esta no interesse do credor, não há razão para remeter o 

feito ao arquivo provisório, porquanto, caso sejam localizados bens 

passíveis de penhora ou modificada a situação fática de insolvência do 

executado, tal fato será comunicado a este Juízo que determinará a 

juntada do expediente nestes autos para continuidade da execução. 

Ademais, o processo será imediatamente desarquivado caso o exequente 

a qualquer momento provocar o poder judiciário para requerer 

providências úteis ao andamento da execução patrimonial na 

eventualidade de localizar bens do devedor aptos ao pagamento da dívida. 

Forte em tais fundamentos, cumprida a providência acima, DETERMINA-SE 

o arquivamento da execução, sem baixas na distribuição, devendo o 

processo permanecer no arquivo provisório até que o credor encontre 

eventuais bens do devedor ou até que se implemente a prescrição 

intercorrente do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 106549 Nr: 599-34.2016.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ari Bruno Both

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vanderlei Martins de Oliveira 

Junior - OAB:OAB/MT 13989-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal - OAB:

 3. Desta maneira, ACOLHO a impugnação ao cumprimento de sentença 

formulado pelo executado/impugnante às fls. 26/30, para homologar os 

cálculos de fls. 31/31-v.

Com fundamento no princípio da causalidade, aliado à aplicação do art. 98, 

§2º do Código de Processo Civil, CONDENO o impugnado ao pagamento de 

custas e despesas processuais, bem como aos honorários advocatícios 

correspondentes a 10 % sobre o valor da condenação, nos termos do art. 

84, §2º e §3º do CPC. Contudo, SUSPENDO exigibilidade da verba pelo 

período de 05 (cinco) anos, conforme o art. 98, §3º do CPC.

 Certificada a preclusão, EXPEÇA-SE o competente RPV/Precatório, 

conforme solicitado, encaminhando ofício necessário.

Com a resposta do ofício e, sendo confirmado que os valores referentes 

estão disponibilizados, EXPEÇA-SE alvará para levantamento.

Com a expedição, INTIME-SE a parte autora para levantamento do alvará 

em Secretaria, no prazo de 10 (dez) dias.

Decorrido o prazo supra, CONCLUSOS os autos para as deliberações 

necessárias, inclusive, quanto ao arquivamento definitivo do feito.

Às providências necessárias, INTIMEM-SE e CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 108634 Nr: 1627-37.2016.811.0021

 AÇÃO: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agrex do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria José Sotta Bortolucci, José Antônio 

Bortolucci, Maria Helena Sotta Bortolucci

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Lopes Alves - 

OAB:8953, Gisele Giovana Machuca - OAB:30544/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilmar Ferreira Rodrigues 

Junior - OAB:22439A-MT, Gilmar Ferreira Rodrigues Junior - 

OAB:46416/GO

 1. A citação por edital tem lugar quando a parte a ser citada não for 

encontrada, devendo ter sido esgotados todos os meios razoáveis de sua 

localização, haja vista que essa modalidade de comunicação do 

executado acerca de determinada demanda é medida extrema e que só 

deve ser utilizada quando tentada todas as formas e meios de encontrá-lo 

pessoalmente a fim de viabilizar o exercício da defesa.

 Nesse contexto, considerando que não houve esgotamento de diligências 

visando à localização da parte devedora, especialmente porque foi 

certificado à fl. 122 que as requeridas se encontram no Estado de São 

Paulo em tratamento de saúde, INDEFIRO o pedido de citação por edital 

formulado à fl. 122.

2. INTIME-SE o exequente para que diligencie no sentido de promover a 

citação pessoal das executadas, devendo isto acontecer no prazo de 30 

(trinta) dias, sob pena de arquivamento do processo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 13979 Nr: 933-20.2006.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luciano Prolo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aucionie R. M. do Prado - Comercio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wilson Massaiuki Sio Junior - 

OAB:9.661-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1. Considerando que entre o pedido de suspensão formulado 

(11.12.2017) e a presente data, já decorreu o prazo solicitado, qual seja 

90 (noventa) dias, intime-se o exequente para que promova os atos 

necessários para impulsionar do feito, sob pena de extinção.

2. Após, conclusos.

3. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 85779 Nr: 292-85.2013.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Essânia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mineração Shalon Ltda, ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edis Milare - OAB:129895/SP, 

Mauricio Guetta - OAB:271.433/SP, Roberta Jardim de Morais - 

OAB:65123/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Laerte de Oliveira - 

OAB:3.568-B/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: a INTIMAÇÃO DAS PARTES 

EXECUTADAS, por meio de seus representantes processuais, para que 

no prazo de 15 (quinze) dias, manifestem-se requerendo o que entender 

de direito acerca da petição do exequente de fls. 1.767/1.772, a qual 

apresento planilha atualizada dos débitos executados no feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 98972 Nr: 1660-61.2015.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria José e Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleonides da Costa e Silva, ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 2. O processo está em ordem, sem vícios ou irregularidades pendentes 

de saneamento, estando presentes os pressupostos processuais de 

existência e de validade da relação constituída, bem como as correlatas 

condições da ação.

3. Feitas estas considerações e, não havendo questões preliminares a 

serem analisadas, DETERMINO que as partes especifiquem as provas que 

efetivamente desejam produzir, justificando expressamente suas 

respectivas pertinências e razões específicas para cada meio probatório 

no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de indeferimento.

Após o decurso do prazo assinalado, CONCLUSOS para o início da fase 

instrutória, sem prejuízo do julgamento antecipado da pretensão ou a 

colheita de outros elementos probatórios.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 113639 Nr: 4519-16.2016.811.0021

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Delci Weissheimer - ME, Delci Weissheimer

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Fazenda Pública 

Estadual - OAB:---------

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1. Indefiro o pedido de busca de endereço, tendo em vista que a parte 

exequente possui poder requisitório para tanto.

 2. Da mesma forma, indefiro o pedido de citação de edital, eis que ainda 

não foram empreendidos todos os esforços visando a citação pessoal.

3. Intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

impulsione o processo, sob pena de arquivamento.

4. Havendo manifestação ou certificado respectivo decurso de prazo, 

retornem-me conclusos para deliberação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 108989 Nr: 1848-20.2016.811.0021

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osvaldo A Drum - ME, Osvaldo Arantes Drum

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Fazenda Pública 

Estadual - OAB:---------

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1. Indefiro o pedido de busca de endereço, tendo em vista que a parte 

exequente possui poder requisitório para tanto.

 2. Da mesma forma, indefiro o pedido de citação de edital, eis que ainda 

não foram empreendidos todos os esforços visando a citação pessoal.

3. Intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

impulsione o processo, sob pena de arquivamento.

4. Havendo manifestação ou certificado respectivo decurso de prazo, 

retornem-me conclusos para deliberação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 106413 Nr: 503-19.2016.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jakelline Rodrigues dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Paulo da Silva - 

OAB:OAB/MT 21.772/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: a INTIMAÇÃO das partes acerca do 

retorno dos autos a 1ª Instância, para que, querendo, manifestem-se com 

o que entenderem de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 103162 Nr: 4227-65.2015.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antônio Martini Fernandes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Cesar de Campos Júnior Agropecuária - 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tiago Thoma Martins de Paula 

- OAB:11.954-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Augusto Lopes - 

OAB:223057, Sandra Helena Zerunian - OAB:217.420/SP

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: a INTIMAÇÃO das partes acerca do 

retorno dos autos a 1ª Instância, para que, querendo, manifestem-se com 

o que entenderem de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 14612 Nr: 1558-54.2006.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Doracy Roberto Bertuol

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Martin Spohr - 

OAB:OAB/MT 2.376, Kleiver Rodrigo Bueno Dias - OAB:OAB/MT 

18132, Moacir Jesus Barboza - OAB:105089/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1. Com o intuito de evitar a prática de atos processuais que possam 

restar inúteis, DETERMINO a suspensão do feito até o julgamento do mérito 

da pretensão recursal.

2. Intimem-se as partes.

3. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 103506 Nr: 4459-77.2015.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mariana Barbosa dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ydiara Gonçalves das Neves - 

OAB:OAB/MT 19.021-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: a INTIMAÇÃO das partes acerca do 

retorno dos autos a 1ª Instância, para que, querendo, manifestem-se com 

o que entenderem de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 31533 Nr: 533-64.2010.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valmir Pezzini, Rita Pezzini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wilson Massaiuki Sio Junior - 

OAB:9.661-A-MT, Wolcer Freitas Maia - OAB:18397-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:211.648-SP

 1. Considerando que já houve anuência da empresa de consultoria 

designada para realizar a perícia, intime-se o perito judicial para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresente proposta de honorários, 

consignando que a inércia acarretará a sua destituição e designação de 

novo perito.

2. Com a apresentação de proposta, intimem-se as partes para 

manifestação.

3. Por fim, conclusos.

4. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 106465 Nr: 536-09.2016.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Conceição Santana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ydiara Gonçalves das Neves - 

OAB:OAB/MT 19.021-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: a INTIMAÇÃO das partes acerca do 

retorno dos autos a 1ª Instância, para que, querendo, manifestem-se com 

o que entenderem de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 107740 Nr: 1179-64.2016.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dinorah Maria Alvina de Jesus Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ydiara Gonçalves das Neves - 
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OAB:OAB/MT 19.021-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: a INTIMAÇÃO das partes acerca do 

retorno dos autos a 1ª Instância, para que, querendo, manifestem-se com 

o que entenderem de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 92185 Nr: 1712-91.2014.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Everton Viccari Trentin, Espólio de José Calixto Said, 

Maria de Lourdes Lopes Said, Euclides Rissati, Erna Majewski, Valdivino 

Chaveiro dos Santos, Maria Angelica da Silva Guerra, Espólio de Nilva 

Evangelista de Souza, Lázaro Martins de Souza, Jalles Borges Brito, 

Jurgen Markus Mueller, Olindo Copetti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Zancanaro - 

OAB:OAB/MT 8739-A, Tiago Thoma Martins de Paula - 

OAB:11.954-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:12.208-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: a INTIMAÇÃO das partes acerca do 

retorno dos autos a 1ª Instância, para que, querendo, manifestem-se com 

o que entenderem de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 82144 Nr: 981-66.2012.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wellinton Oliveira da Luz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Consorcios do Seguro 

Dpvat S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sueli Vieira de Souza - 

OAB:14900-A/MT, Wilson Massaiuki Sio Junior - OAB:9.661-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12903/O, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB:OAB/MT 

8184-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: a INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE, 

para que no prazo de 10 (dez) dias, manifeste-se requerendo o que 

entender de direito, tendo em vista a transferência de valores retro 

efetivada, sob pena de arquivamento do feito em caso de inércia.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 83155 Nr: 1998-40.2012.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rodrigo Antonio Wagner

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Administradora de Consorcios Sicredi Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sueli Vieira de Souza - 

OAB:14900-A/MT, Wilson Massaiuki Sio Junior - OAB:9.661-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Henrique S Vigo - 

OAB:11751/MS

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: a INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE, 

para que no prazo de 10 (dez) dias, manifeste-se requerendo o que 

entender de direito, tendo em vista a transferência de valores retro 

efetivada, sob pena de arquivamento do feito em caso de inércia.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 95945 Nr: 4481-72.2014.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adelir Jacob Uebel, Irma Maria Uebel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A - 

EMBRATEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Valente Araújo - 

OAB:OAB/MT 3572

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:5699, Marcos Vinicius Lucca Bolignon - 

OAB:OAB/MT 12.099B

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: a INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE, 

para que no prazo de 10 (dez) dias, manifeste-se requerendo o que 

entender de direito, tendo em vista a transferência de valores retro 

efetivada, sob pena de arquivamento do feito em caso de inércia.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 89673 Nr: 3991-84.2013.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vicente Salgado da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Gonçalves da Silveira - 

OAB:8.625-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: a INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE, 

para que no prazo de 10 (dez) dias, manifeste-se requerendo o que 

entender de direito, tendo em vista a transferência de valores retro 

efetivada, sob pena de arquivamento do feito em caso de inércia.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 103651 Nr: 4549-85.2015.811.0021

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Selma Gomes dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ismael Chagas Lobo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGA-SE PROCEDENTE o pedido inicial, decretando o 

divórcio de Selma Gomes dos Santos e Ismael Chagas Lobo nos termos do 

art. 1.571, inciso IV e do art. 1.580, § 2° do Código Civil, bem como do art. 

226, §6° da CF.

Por conseguinte, EXPEÇA-SE mandado ao Cartório de Registro Civil de 

Pessoas Naturais, nos termos do artigo 32, Lei 6.515/77, c/c art. 10, 1, do 

Código Civil, e artigo 29, § 1°, alínea a, Lei n°. 6.015/73, de modo a 

proceder à averbação.

Por fim, JULGA-SE EXTINTO o processo, com julgamento do mérito, nos 

termos do art. 487, inciso 1, do Código de Processo Civil.

CONCEDE-SE ao requerido os benefícios da justiça gratuita, razão pela 

qual fica o mesmo condenado ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

execução, nos termos do art. 85, § 2°, do Código de Processo Civil, 

ficando condicionada a execução à mudança de sua condição financeira, 

nos termos do art. 12 da Lei n° 1.060/50.

Com o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as devidas 

anotações e baixas regulares.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 94691 Nr: 3628-63.2014.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Andreia de Fatima Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Diniz Lopes - 

OAB:10867/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria Lucilia Gomes - 

OAB:5835-A/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: a INTIMAÇÃO DA PERTE EXEQUENTE, 

por meio de seu patrono constituído, para que no prazo de 10 (dez) dias 

impulsione o feito, requerendo o que entender de direito em termos de 

prosseguimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque
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 Cod. Proc.: 101814 Nr: 3291-40.2015.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco Costa de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): André Luiz Zandoná

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sueli Vieira de Souza - 

OAB:14900-A/MT, Wilson Massaiuki Sio Junior - OAB:9.661-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NORTON MUSSALAN 

FERREIRA - OAB:20035/O

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: a INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE, 

por meio de seu patrono constituído, para que no prazo de 05 (cinco) dias, 

querendo, manifeste-se acerca da petição do Executado de fls. 72/78 dos 

autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 20445 Nr: 3496-50.2007.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Luiz Schneider

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Luciano Fernandes - 

OAB:23008/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1. Trata-se de cumprimento de sentença ajuizada pelo ESPOLIO DE 

ANTONIO LUIZ SCHNEIDER em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS, ambos qualificados no encarte processual.

 A parte exequente apresentou os cálculos de fl. 91-v.

O executado concordou com os cálculos (fl. 97-v).

2. Sendo assim, diante da concordância do executado, HOMOLOGO os 

cálculos apresentados pelo exequente à fl. 91-v.

3. Expeça-se o competente requisitório (Precatório/RPV) em prol do 

exequente.

 4. Com a resposta do ofício e, sendo confirmada a disponibilização, 

expeça-se alvará para levantamento da quantia em favor do credor.

 Com a expedição, intime-se a parte autora para levantamento do alvará 

em Secretaria, no prazo de 10 (dez) dias.

5. Decorrido o prazo supra, conclusos os autos para as deliberações 

necessárias, inclusive, quanto ao arquivamento definitivo do feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 92639 Nr: 2071-41.2014.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pneulândia Comercial Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alpa Serviços Agricolas Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Greice Kelly Varela Silveira - 

OAB:14436

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celson Jesus Gonçalves 

Faleiro - OAB:OAB/MT 5048

 Ante o exposto, este Juízo JULGA PROCEDENTE o pedido formulado pela 

empresa autora para o fim de condenar a ré ao pagamento do valor de R$ 

20.267,83 (vinte mil duzentos e sessenta e sete reais e oitenta e três 

centavos), acrescidos de correção monetária pelo IPCA/E desde a data do 

cálculo realizado pela demandante (27/05/2014), bem como de juros 

moratórios em 1% ao mês, da data da citação nestes autos.

 Em sintonia com o princípio da causalidade, este Juízo CONDENA a ré ao 

pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários 

advocatícios correspondentes a 10 % (dez por cento) sobre o valor da 

condenação.

 Por corolário, EXTINGUE-SE o processo com a resolução do mérito, com 

fundamento no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.

 Com o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE com as baixas e anotações 

necessárias mediante as cautelas de estilo.

INTIMEM-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 100670 Nr: 2627-09.2015.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleuza Maria Borges, Walter Rodrigues de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sergio Gama dos Santos, Maysa Ruana 

Rodrigues Borges

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1 – INTIME-SE a parte devedora pessoalmente para, no prazo de 3 (três) 

dias, pagar o débito alimentar, provar que o fez ou justificar a 

impossibilidade de efetuá-lo, ex vi do artigo 528 do CPC .

2 – CONSIGNE-SE no mandado que o não atendimento do comando 

anterior no prazo concedido acarretará o encaminhamento da decisão 

para protesto, sem prejuízo da decretação da prisão civil por até 3 (três) 

meses, na forma dos §§1º e 3º do artigo 528 do CPC.

3 – Transcorrido o prazo do item 1, com ou sem requerimentos, 

certifique-se e façam-se os autos CONCLUSOS para deliberações.

4 – CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 10125 Nr: 1769-61.2004.811.0021

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Água Boa - M T

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIVINO HUMBERTO GUIMARÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador do Municipio de 

Água Boa/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1. Trata-se de execução fiscal ajuizada pelo MUNICIPIO DE AGUA 

BOA/MT em face de DIVINO HUMBERTO GUIMARAES, ambos qualificados 

nos autos, visando à satisfação do débito descrito na certidão de dívida 

ativa.

Realizado alguns atos processuais, a parte exequente se manifestou pelo 

arquivamento do processo, em razão do adimplemento da dívida (fl. 99).

 Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

2. Compulsando os autos, pela manifestação expressa da parte 

exequente, verifica-se que o devedor procedeu ao pagamento da dívida 

ora exigida.

3. Ante o exposto, este Juízo JULGA EXTINTA a presente execução fiscal 

com fundamento no art. 156, inciso I do Código Tributário Nacional.

 Caso haja nos autos penhora ou bloqueio nas contas bancárias, 

DETERMINA-SE o levantamento de eventuais constrições.

 Isento os executados das custas processuais.

 ARQUIVEM-SE, com as devidas anotações e baixas regulares.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 17032 Nr: 180-29.2007.811.0021

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Darci Ronsoni

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nelson Pereira dos Santos - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tarcísio Cardoso Tonhá - 

OAB:OAB/MT 3573-B

 1 – Ante o exposto, este Juízo REJEITA a objeção de pré-executividade 

apresentada às fls. 94/109.

 2 – Com fundamento no princípio da causalidade, como também na Súmula 

517 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 85, §3º do 

Código de Processo Civil, este Juízo CONDENA o executado/excipiente ao 

pagamento de honorários advocatícios no importe equivalente a 10% 

sobre o valor atualizado da dívida, revertida ao Fundo de Aperfeiçoamento 

dos Serviços Jurídicos (FUNJUS) da Procuradoria Geral do Estado de Mato 

Grosso (LC Estadual n. 483/2012).

 3 – Em continuidade, INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 

10 (dez) dias, promova o andamento do feito requerendo diligências úteis 

ao deslinde deste, sob pena de arquivamento.

4 – CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque
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 Cod. Proc.: 87912 Nr: 2349-76.2013.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Comércio de Combustiveis Água Boa Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sergio Henrique Ewbank

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tarcísio Cardoso Tonhá - 

OAB:OAB/MT 3573-B, Vanderlei Martins de Oliveira Junior - 

OAB:OAB/MT 13989-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando César Leopoldino 

- OAB:OAB/MT 14.291-A

 1 – Não tendo havido o adimplemento dos honorários periciais, este Juízo 

DECLARA a preclusão da oportunidade de o executado manifestar-se 

quanto ao montante mercadológico do bem penhorado.

 2 – No entanto, diante do fato de que o imóvel foi avaliado no ano de 

2014, com fundamento no art. 873, inciso II do CPC , este Juízo DEFERE o 

pedido de nova avaliação do bem penhorado, registrado na matrícula n. 

449 do Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca de Água Boa/MT.

 Desta feita, PROCEDA-SE a avaliação do imóvel penhorado, devendo o 

Sr. Oficial de Justiça se atentar para o disposto no art. 872 do CPC .

 3 – Em seguida, INTIMEM-SE as partes para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, manifestem-se acerca da avaliação do bem, sobretudo ao exequente 

quanto à forma de expropriação que pretende conferir efetividade a tutela 

executiva.

 4 – Em seguida, venham os autos CONCLUSOS.

 5 – CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 100045 Nr: 2256-45.2015.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cicero Ferreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sueli Vieira de Souza - 

OAB:14900-A/MT, Wilson Massaiuki Sio Junior - OAB:9.661-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1 – INTIME-SE a devedora na pessoa de seu representante judicial 

mediante remessa dos autos em carga para, no prazo de 30 (trinta) dias, e 

nos próprios autos, impugnar a execução complementar de sentença, ex 

vi do artigo 535 do CPC .

2 – Transcorrido o prazo acima sem requerimentos ou havendo 

concordância expressa do INSS, certifique-se e EXPEÇA-SE precatório ou 

RPV, observando-se as formalidades legais e encaminhando-se ao 

Tribunal Regional Federal.

3 – Apresentada impugnação pela autarquia ré, INTIME-SE a parte credora 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste, caso queira, a respeito 

da defesa oposta pela parte executada.

 4 – Após, REMETAM-SE os autos conclusos.

 5 – CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 87268 Nr: 1733-04.2013.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sólida Fomento Mercantil Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sergio Henrique Ewbank

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reginaldo Tomé Jorge 

Parreiras - OAB:OAB/GO 22.490

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando César Leopoldino 

- OAB:OAB/MT 14.291-A

 4 – NOMEIA-SE como leiloeira oficial urbano a Sra. Cirlei F. Balbino da 

Silva, JUCEMAT sob nº. 022 em conjunto com o leiloeiro Joabe Balbino da 

Silva, inscrito na FAMATO sob nº. 067/2013 com endereço na Rua 02, 

quadra 07, lote A, nº. 264, Residencial JK, CEP nº. 78.068-340, Cuiabá-MT, 

com endereço eletrônico cirleibalbino@leiloesjudiciais.com.br ou 

jurídico@leiloesjudiciais.com.br . 5 – FIXA-SE a comissão dos leiloeiros 

acima designado em 5 % (cinco por cento) sobre o valor do lanço ofertado 

para arremate do(s) bem(s), a qual será paga pelo (a)(s) arrematante(s). 

Em caso de adjudicação superveniente à designação da(s) hasta(s), 

ARBITRA-SE comissão do leiloeiro em 2,5 % (dois e meio por cento) sobre 

o valor do(s) bem (ns) penhorado(s), a qual será suportada pelo 

adjudicante. 6 – INTIMEM-SE para esses atos, pessoalmente, o devedor e 

eventuais credores hipotecários ou senhorios diretos, ao menos 05 dias 

antes da primeira praça ou leilão 7 – Em se tratando de bens imóveis, caso 

inexistam nos autos, REQUISITE-SE ao leiloeiro: a) certidão atualizada do 

registro imobiliário; b) certidões das Fazendas Públicas do Estado e do 

Município, da Receita Federal e do INSS, quanto a este último para fins de 

comprovação de inexistência de débitos , devendo constar do ofício que o 

imóvel será levado à praça, com indicação precisa do número dos autos, 

nome das partes e valor do débito; c) certidão negativa de inscrição de 

dívida ativa da União, fornecida pela Procuradoria da Fazenda Nacional 

competente d) o Certificado de Cadastro de Imóvel Rural emitido pelo 

INCRA, se for imóvel rural, que comprove cadastro dele junto ao Sistema 

Nacional de Cadastro Rural – SNCR. 8 – CUMPRAM-SE as formalidades 

legais, EXPEDINDO-SE, inclusive, e se necessário – art. 884, inciso I do 

Código de Processo Civil –, edital (is) na forma do art. 886 do CPC, os 

quais deverão ser fixados no local de costume e publicados, em resumo, 

com antecedência mínima de 05 dias, devendo o leiloeiro público realizar 

diligências para a ampla divulgação da alienação do bem 9 – DIVULGUE-SE 

via rádio local

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 1029082 Nr: 1132-22.2018.811.0021

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alfa Comercial Agricola Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcio Barbosa de Macedo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia dos Santos - 

OAB:20587/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: a INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE, 

por meio de seu patrono constituído nos autos, para que no prazo de 05 

(cinco) dias, junte novamente aos autos, a guia de recolhimento das 

diligências do Oficial de Justiça de fl. 22, no valor de R$ 19,04, sem cortes 

e legível, notadamente, no número de identificação da mesma, conforme 

solicitado pela Central de Mandados desta Comarca.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 88022 Nr: 2452-83.2013.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Fatima Machado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sueli Vieira de Souza - 

OAB:14900-A/MT, Wilson Massaiuki Sio Junior - OAB:9.661-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: a INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE, 

para que no prazo de 10 (dez) dias, manifeste-se requerendo o que 

entender de direito, tendo em vista a transferência de valores retro 

efetivada, sob pena de arquivamento do feito em caso de inércia.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 6664 Nr: 676-97.2003.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Schneider - OAB:5238/MT, 

OSMAR SCHNEIDER - OAB:MT - 2152/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Selso Lopes de Carvalho - 

OAB:3556-B/MT, Tiago Canan - OAB:OAB/MT 9.180/O, Tiago Thoma 

Martins de Paula - OAB:11.954-B/MT

 Trata-se de execução de título extrajudicial ajuizada por BUNGE 

FERTILIZANTES S/A em face de LUIZ CARLOS CAPPELARI, todos 

qualificados no encarte processual em epígrafe.

 Realizados alguns atos, foi noticiada a composição extrajudicial acerca do 

objeto desta demanda, requerendo as partes a homologação do acordo 

(fls. 231/232), bem como a suspensão do processo até o adimplemento 

integral.

 Vieram os autos conclusos.

É o relato do essencial.

Fundamenta-se e decide-se.
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A demanda veicula discussão sobre direitos disponíveis em que se revela 

cabível às partes firmarem compromisso (judicial ou extrajudicial), não 

havendo indicativo acerca da existência de vícios de consentimento na 

avença estabelecida, razão pela qual à medida que se impõe é a sua 

homologação judicial.

 1 – Forte em tais fundamentos, este Juízo HOMOLOGA por sentença a 

transação celebrada entre as partes para que surta seus efeitos jurídicos 

e legais, em aplicação ao artigo 487, III, alínea b e expressa do art. 922, 

ambos do CPC.

 2 – Por conseguinte, apesar da possibilidade de suspensão do feito para 

o adimplemento integral da obrigação, nota-se que houve o decurso do 

prazo descrito para o cumprimento da avença. Assim, INTIME-SE o 

exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste acerca do 

cumprimento da obrigação.

 3 – Em caso de ausência de manifestação, REMETAM-SE os autos ao 

arquivo em decorrência do acordo firmado.

 4 – Custas e honorários na forma acordada.

5 – INTIMEM-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 2448 Nr: 6-11.1993.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Elias Abdalla, DIRCEU ROQUE 

VENDRAMINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francisco de Assis da Silva 

Lopes - OAB:3675/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Valente Araújo - 

OAB:OAB/MT 3572

 1 – Com fundamento no art. 313, inciso I, §2º, inciso I e art. 689, do Código 

de Processo Civil, DETERMINA-SE a suspensão do processo pelo prazo 

de 03 (três) meses a fim de que o Estado de Mato Grosso promova a 

sucessão processual.

 2 – Sendo promovida a sucessão, CITEM-SE os réus para que, no prazo 

de 05 (cinco) dias, pronunciem sobre a questão, conforme o art. 690 do 

CPC.

 3 – CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 88772 Nr: 3158-66.2013.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tarcísio Cardoso Tonhá

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Batista Piffer

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Isys Carvalho Alves - 

OAB:16.661/MT, Tarcísio Cardoso Tonhá - OAB:OAB/MT 3573-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO CORBUCCI - 

OAB:OAB/MT 15.002/B

 Em manifestação conjunta apresentada pelas partes (fl. 329) foi noticiada 

a composição extrajudicial acerca do objeto desta demanda, requerendo a 

homologação, bem como a extinção do processo.

 Vieram os autos conclusos.

É o relatório do essencial.

Fundamenta-se e decide-se.

A demanda veicula discussão sobre direitos disponíveis em que se revela 

cabível às partes firmarem compromisso (judicial ou extrajudicial).

Em análise à composição firmada entre as partes (fl. 329), denota-se que 

a avença foi firmada em observância à validade do negócio jurídico, como 

estabelece o art. 104 do Código Civil, devendo ser homologado por este 

Juízo.

 Ante o exposto, este Juízo HOMOLOGA por sentença a transação 

celebrada entre as partes (fl. 329), para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos e, por conseguinte, EXTINGUE-SE o processo, a teor do que dispõe 

o art. 487, III, alínea “b” c/c art. 924, inciso II do Código de Processo Civil.

Custas e honorários advocatícios na forma convencionada.

 Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas 

necessárias.

CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 113544 Nr: 4462-95.2016.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Daiana Costa Beber

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. A. F. FERREIRA ALIMENTOS EIRELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANA COSTA BEBER - 

OAB:13781

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Selso Lopes de Carvalho - 

OAB:3556-B/MT, Tiago Canan - OAB:OAB/MT 9.180/O, Tiago Thoma 

Martins de Paula - OAB:11.954-B/MT

 1 – CUMPRA-SE a decisão anteriormente prolatada (fl. 57).

2 – Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 117693 Nr: 671-84.2017.811.0021

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: J. A. F. Ferreira Alimentos Eireli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daiana Costa Beber

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tiago Canan - OAB:OAB/MT 

9.180/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno Casagrande e Silva - 

OAB:8535/B/MT, DAIANA COSTA BEBER - OAB:13781

 Forte nos fundamentos acima, este Juízo JULGA IMPROCEDENTE a 

pretensão formulada pelo embargante com esteio nos artigos 487, inciso I 

e 920, inciso III, ambos do Código de Processo Civil.

 Em sintonia com o princípio da causalidade, CONDENA-SE o embargante 

ao pagamento das custas e despesas processuais.

 No que tange aos honorários advocatícios, com supedâneo no art. 85, 

§2º do Código de Processo Civil, CONDENA-SE o embargante ao 

pagamento no equivalente a 10 % sobre o proveito econômico atualizado 

do processo executório.

 Desta feita, JULGA-SE EXTINTO o processo, com resolução do mérito, 

nos termos do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.

TRASLADE-SE cópia desta sentença ao processo de execução em 

apenso n. 4462-95.2016.811.0021 (Código Apolo n. 113544).

Com o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 115781 Nr: 6029-64.2016.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Angela Maria de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Luciano Fernandes - 

OAB:12849-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 III – Dispositivo

Diante do exposto, este Juízo JULGA IMPROCEDENTE o pedido contido na 

exordial, tendo em vista a ausência de qualidade de segurado especial.

 Por consequência, EXTINGUE-SE o processo com resolução do mérito na 

forma do art. 487, I do Código de Processo Civil.

 Com fundamento no princípio da causalidade, CONDENA-SE a autora ao 

pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários 

advocatícios no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos do art. 

85, §8º do CPC.

 Contudo, SUSPENDE-SE a exigibilidade das aludidas verbas acima, tendo 

em vista que a autora é beneficiária da gratuidade de justiça, devendo 

incidir a regra do art. 98, §3º do Código de Processo Civil.

 Com o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as anotações e 

baixas necessárias.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 31495 Nr: 495-52.2010.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Jonas Tura

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wilson Massaiuki Sio Junior - 

OAB:9.661-A-MT, Wolcer Freitas Maia - OAB:18397-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA ANDRADE SOARES 

GUSMAO - OAB:33327, Nelson Wilians Fratoni Rodrigues - 

OAB:11.065-A/MT, Rafael Sganzerla Durand - OAB:211.648-SP

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: a INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE, 

para que no prazo de 10 (dez) dias, manifeste-se requerendo o que 

entender de direito, tendo em vista a transferência de valores retro 

efetivada, sob pena de arquivamento do feito em caso de inércia.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 1022744 Nr: 4735-40.2017.811.0021

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Caiado Freires

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Miriam Rodrigues de Souza - 

OAB:OAB/GO 38.902

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: a INTIMAÇÃO DA PARTE 

EMBARGANTE, por meio de seu patrono constituído, para que no prazo de 

15 (quinze) dias, manifeste-se com o que entender de direito, tendo em 

vista a apresentação de contestação aos embargos de terceiros, 

interposta às fls. 85/89 dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 93161 Nr: 2470-70.2014.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Regiane D'Anunciação de Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sergio Divino Carvalho Filho - 

OAB:OAB/MT 18.298A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria Federal - OAB:

 1 – Diante dos elementos existentes nos autos, visando analisar o 

requisito da redação do art. 20, da Lei n. 8.742/93 atinente à 

impossibilidade de exercer atividade por longo prazo de natureza física, 

mental, intelectual ou sensorial que possam, eventualmente, obstruir a sua 

efetiva participação na sociedade em plenas condições com as demais 

pessoas, este Juízo DETERMINA a complementação do laudo social a fim 

de que possa ser analisado se a autora preenche tais requisitos, 

levando-se em consideração a sua idade, escolaridade, tomando-se como 

referência a realidade do mercado de trabalho para pessoas com 

deficiência nesta cidade de Água Boa/MT, consoante o Estatuto da 

Pessoa com Deficiência, nos termos dos artigos 34 e 35 da Lei n. 

13.146/2015 .

2 – Para tanto, INTIME-SE a psicóloga cadastrada neste Juízo para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, possa complementar o seu laudo social a fim de 

esclarecer se a autora, com base na sua idade, escolaridade, em cotejo 

com a realidade atual do mercado de trabalho local para pessoas com 

deficiência há possibilidades reais de reabilitação na vida laborativa, 

observada a incapacidade constatada no laudo pericial à fl. 70.

3 – CUMPRA-SE.

Água Boa/MT, 20 de junho de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 2750 Nr: 4-12.1991.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BdBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, Gustavo R. Góes Nicoladelli - OAB:56918/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alcy Borges Lira - OAB:1096

 1 – Apesar do requerimento do exequente às fls. 305/306, não há 

nenhum indicativo até o momento de que o executado esteja ocultando 

bens a fim de viabilizar, em “ultima ratio”, a eventual incidência da regra do 

art. 774, parágrafo único do Código de Processo Civil. Dessa maneira, 

diante da falta de efetividade da diligência solicitada, aliado ao fato que a 

execução visa obter tutela em favor do exequente, este Juízo INDEFERE o 

pedido de intimação do executado.

 2 – Diante da ausência de indicação de bens pelo exequente, com fulcro 

no artigo 921, inciso III e parágrafo primeiro CPC, este Juízo SUSPENDE a 

execução pelo prazo de 01 (um) ano e pelo mesmo período ficará 

suspenso o curso do prazo prescricional. ADVIRTA-SE o credor que após 

o transcurso do prazo acima terá início o prazo de prescrição 

intercorrente, consoante dispõe o artigo 921, §4º do CPC.

 Saliente-se que o desarquivamento do feito somente irá ocorrer na 

hipótese de ser localizado bem passível de constrição. Portanto, não será 

admitido mero requerimento de diligências sem a mínima demonstração de 

sua efetividade.

3 – Às providências necessárias. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 102065 Nr: 3482-85.2015.811.0021

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Renato Tomain

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ademir Tomaim Primo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Azolini - OAB:OAB/MT 

3094, Laís Bento de Resende - OAB:OAB/MT 11.828

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Azolini - OAB:OAB/MT 

3094

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: a intimação do advogado da parte 

Requerente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, junte aos autos GUIA e 

RECIBO de pagamento das diligências do Oficial de Justiça referentes 

ao(s) mandado(s) de Avaliação expedido(s) nos autos, devendo ser 

colacionado ao feito, comprovante/recibo e a guia do pagamento, por meio 

de petição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 94385 Nr: 3431-11.2014.811.0021

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDINEI GIACOMOLLI FEIJÓ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691-A/ MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: a INTIMAÇÃO DA PARTE 

REQUERENTE, por meio de seu patrono constituído, para que no prazo de 

10 (dez) dias, promova o andamento do feito requerendo o que entender 

de direito em termos de prosseguimento, sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 86612 Nr: 1103-45.2013.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): B. A. P. Vasconcelos - ME, Bonfim Aparecido 

Pereira Vasconcelos, Elke Elaine de Menezes Vasconcelos, Manoel de 

Jesus Vieira Vasconcelos, Glauce Elaine Oliveira de Menezes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Mari - 

OAB:15.803/MT, Mauro Paulo Galera Mari - OAB:OAB/MT 3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: a INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE, 

por meio de seu patrono constituído, para que no prazo de 10 (dez) dias, 

promova o andamento do feito requerendo o que entender de direito, tendo 

em vista a certidão da Oficiala de Justiça de fl. 121 dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque
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 Cod. Proc.: 28196 Nr: 2651-47.2009.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiana Coletti Guimarães 

Rosa - OAB:OAB/SP 137.127, Luciana Almeida Ribeiro - 

OAB:7228-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Selso Lopes de Carvalho - 

OAB:3556-B/MT, Tiago Canan - OAB:OAB/MT 9.180/O, Tiago Thoma 

Martins de Paula - OAB:11.954-B/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: a INTIMAÇÃO DA PARTE 

REQUERENTE, por meio de seu patrono constituído, para que no prazo de 

10 (dez) dias, promova o andamento do feito e requeira o que entender de 

direito, tendo em vista a certidão da Oficiala de Justiça de fl. 238.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 115674 Nr: 5940-41.2016.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC Bank Brasil S/A - Banco Multiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGÉRIO MATOS CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13994-A/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: a INTIMAÇÃO DA PARTE 

REQUERENTE, por meio de seu patrono constituído, para que no prazo de 

10 (dez) dias, promova o andamento do feito e requeira o que entender de 

direito em termos de prosseguimento, tendo em vista a devolução de 

correspondência de fl. 45 dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 83308 Nr: 2145-66.2012.811.0021

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PANAMERICANO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Clarismar Moraes Preto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andreia Paula Figueiredo Cruz 

Borges - OAB:OAB/PR 30.781, Cristiane Belinati Garcia Lopes - 

OAB:OAB/MT 11877-A, Gilberto Borges da Silva - OAB:58647/PR, PIO 

CARLOS FREIRIA JUNIOR - OAB:50945

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: a INTIMAÇÃO DA PARTE 

REQUERENTE, por meio de seu patrono constituído nos autos, para que no 

prazo de 10 (dez) dias, promova o andamento do processo e requeira o 

que entender de direito em termos de prosseguimento, tendo em vista a 

devolução de correspondência de fl. 62 dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 94723 Nr: 3645-02.2014.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RLdS, Marcia Cristina Lourenço da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Vaz dos Santos, Senhorinha Bento Maia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiane Vieira de Souza 

Menezes - OAB:OAB/MT 15.042/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: a INTIMAÇÃO DA PARTE 

REQUERENTE, por meio de seu patrono constituído nos autos, para que no 

prazo de 10 (dez) dias, promova o andamento do processo e requeira o 

que entender de direito em termos de prosseguimento, tendo em vista a 

certidão do Oficial de Justiça de fl. 71 dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 107825 Nr: 1220-31.2016.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Kleber Paixão Gomes Jardim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A, ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sueli Vieira de Souza - 

OAB:14900-A/MT, Wilson Massaiuki Sio Junior - OAB:9.661-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do Estado - 

OAB:, Rafael Sganzerla Durand - OAB:12.208-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: a INTIMAÇÃO DA PARTE 

REQUERENTE, por meio de seu patrono constituído, para que no prazo de 

15 (quinze) dias, apresente suas contrarrazões ao recurso de apelação 

interposto nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 108541 Nr: 1572-86.2016.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sinagro Produtos Agropecuários Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAUL CARVALHO PEREIRA, WELDER 

OLIVEIRA BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAUTO DO NASCIMENTO 

KANEYUKI - OAB:27141, Jose Ercilio de Oliveira - OAB:27141/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: a INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE, 

por meio de seu patrono constituído, para que no prazo de 10 (dez) dias 

requeira o que entender de direito em termos de prosseguimento do feito, 

tendo em vista a devolução de correspondência de fl. 106 dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 88900 Nr: 3278-12.2013.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espolio de Antonio Franco de Arruda, Marcelo Borges 

Franco de Arruda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sertão Agropastoril Ltda, Fausto Martins Borba 

Junior, Fabio Espindola Borba, Aline Espindola Borba

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Luiz Lima do Amaral 

Furlan - OAB:43543/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz da Cunha - 

OAB:12111/MT, Paulo de Tarso Guimarães Vitoi - OAB:16.856/GO, 

Paulo Sillas Lacerda - OAB:4454-A, Tulio Mortoza Lacerda - 

OAB:15039/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: a INTIMAÇÃO DA PARTE 

REQUERENTE, por meio de seu patrono constituído, para que no prazo de 

10 (dez) dias, manifeste-se no processo requerendo o que entender de 

direito em termos de prosseguimento, tendo em vista as petições dos 

requeridos retro juntadas aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 31848 Nr: 848-92.2010.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Inacio Marmet

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Cardoso Tonhá - 

OAB:12290-MT, Selso Lopes de Carvalho - OAB:3556-B/MT, Tiago 

Canan - OAB:OAB/MT 9.180/O, Tiago Thoma Martins de Paula - 

OAB:11.954-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nelson Wilians Fratoni 

Rodrigues - OAB:11.065-A/MT, Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:12.208-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: a INTIMAÇÃO DA PARTE 

REQUERENTE, por meio de seu patrono constituído, para que no prazo de 

10 (dez) dias, manifeste-se no feito requerendo o que entender de direito, 

tendo em vista a manifestação do PERITO de fls. 507/509 dos autos.

 Edital de Intimação
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 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 1022963 Nr: 4867-97.2017.811.0021

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Massa Falida de Fazendas Reunidas Boi Gordo S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Yssuyuki Nakano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo H. Sauer de Arruda 

Pinto - OAB:102907/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE LEILÃO/INTIMAÇÃO

AUTOS Nº. 4867-97.2017.811.0021 – CÓDIGO: 1022963 – NÚMERO/ANO: 

0/2017

TIPO DE AÇÃO: CARTA PRECATÓRIA

REQUERENTE: MASSA FALIDA DE FAZENDAS REUNIDAS BOI GORDO S. 

A.

REQUERIDO: YSSUYUKI NAKANO

Pelo presente, faz saber a todos, que será(ão) levado(s) à arrematação 

em primeiro e segundo leilão, os bens de propriedade de YSSUYUKI 

NAKANO na seguinte forma:

PRIMEIRO LEILÃO: 17 de julho de 2018, a partir das 10:00 horas, por preço 

não inferior ao da avaliação.

SEGUNDO LEILÃO: 17 de julho de 2018, a partir das 13:00 horas, para 

venda a quem mais der, não sendo aceito o preço vil, considerando-o 

como tal valor inferior a 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação.

LOCAL: Através do site www.balbinoleiloes.com.br.

 BEM(NS): Um lote de terras situado nesta cidade e Comarca de Água 

Boa/MT, no loteamento denominado “Distrito Industrial de Água Boa”', 

desmembrado de uma área maior, locado sob nº 04 da quadra nº 09, com 

a área de 5.000,00m² (cinco mil metros quadrados), limitando a frente com 

a Rua 01, medindo 50,00 metros; lado direito com a Rua 18, medindo 

100,00 metros, lado esquerdo com área remanescente da quadra nº 09 

medindo 100,00 metros; e fundos com área remanescente da própria 

quadra nº 09, medindo 50,00 metros. Benfeitorias: Imóvel todo murado, 

possui uma edificação de alvenaria, tipo barracão, parte alvenaria, parte 

alumínio, cobertura estrutura metálica. Construção antiga e encontra-se 

abandonada. Imóvel matriculado sob nº 1.299 no Cartório de 1º Oficio de 

Registro de Imóveis na comarca de Água Boa/MT.

(RE)AVALIAÇÃO: R$ 1.250.000,00 (um milhão, duzentos e cinquenta mil 

reais), em 18 de setembro de 2017.

(RE)AVALIAÇÃO ATUALIZADA: R$ 1.274.069,09 (um milhão, duzentos e 

setenta e quatro mil, sessenta e nove reais e nove centavos), em 15 de 

junho de 2018.

*A avaliação poderá ser atualizada até a data do Leilão.

DEPOSITÁRIO(A): YSSUYUKI NAKANO, Rua Eliseu T. de Camargo, nº 700, 

Condomínio Chácaras, Alto da Nova, Campinas/SP.

LOCALIZAÇÃO DO BEM(NS): Conforme descrição acima.

 VALOR DA CAUSA: R$ 919.078,75 (novecentos e dezenove mil, setenta 

e oito reais e setenta e cinco centavos), em outubro de 2016.

ÔNUS: Consta Indisponibilidade nos autos nº. 200261050042784, em favor 

da Fazenda Nacional, em trâmite na 5ª Vara Federal Especializada em 

Execução Fiscal de Campinas/SP; Indisponibilidade nos autos nº. 

00020760520135150032, em trâmite na 2ª Vara do Trabalho de 

Campinas/SP; Indisponibilidade nos autos nº. 0600915-38.1996.403.6105, 

em favor da Fazenda Nacional, em trâmite na 5ª Vara Federal de 

Campinas/SP; Penhora nos autos nº. 1661-78.2012.811.0012 – Cód. 

60568, em favor do Departamento Nacional de Produção Mineral – DNPM, 

em trâmite na 1ª Vara Cível da Comarca de Nova Xavantina/MT; 

Indisponibilidade nos autos nº. 50050060320174036105, em trâmite na 5ª 

Vara Federal de Campinas/SP; Penhora nos autos nº. 

0011692-87.1996.8.26.0114, em favor da Gaplan Administradora do Bens 

S/C Ltda, em trâmite na 5ª Vara Cível da Comarca de Campinas/SP. Outros 

eventuais constantes na Matricula Imobiliária.

FORMAS DE PAGAMENTO: A arrematação far-se-á com depósito à vista 

ou conforme prevê o art. 895 do CPC/2015. O interessado em adquiri-lo em 

prestações poderá apresentar proposta aos leiloeiros: I) Até o início do 

primeiro leilão, proposta de aquisição do bem por valor não inferior ao da 

avaliação; II) Até o início do segundo leilão, proposta de aquisição do bem 

por valor que não seja considerado vil, sendo entrada de 25% a ser 

comprovada em 24 horas e vencendo-se a primeira das demais parcelas 

em 30 dias após o respectivo leilão, corrigidas pela Taxa SELIC, a serem 

depositadas mediante guia própria e de forma vinculada à execução. Fica 

ciente o arrematante que, nos termos do parágrafo 1º, artigo 895 do 

NCPC, no caso de arrematação com pagamento parcelado de bem imóvel, 

este ficará hipotecado como forma de garantia da execução, até o 

pagamento da última parcela. A arrematação será subordinada à cláusula 

resolutiva expressa, constando da carta, de forma que será resolvida no 

caso de inadimplemento de qualquer das parcelas, restabelecendo-se a 

propriedade do executado ou terceiro garantidor. No caso de atraso no 

pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de 10% sobre a 

soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas, como 

indenização pelo retardamento da execução. OBS: Lances à vista sempre 

terão preferência, bastando igualar-se ao último lance ofertado, o que não 

interfere na continuidade da disputa.

LEILOEIROS: Cirlei Freitas Balbino da Silva, Jucemat nº 22, Joabe Balbino 

da Silva, Jucemat nº. 29 e Famato nº. 067/2013 e Luiz Balbino da Silva, 

Famato 66/2013.

COMISSÃO DO LEILOEIRO: A comissão devida será a seguinte 

remuneração: 5% (cinco por cento), sobre o valor do lanço ofertado, pago 

pelo arrematante e 2,5% (dois e meio por cento) em caso de adjudicação 

ou remição superveniente à designação de leilão, sobre o valor do bem 

penhorado, a qual será suportado pelo adjudicante.

LEILÃO NA MODALIDADE ELETRÔNICO: Quem pretender arrematar dito(s) 

bem(ns), deverá ofertar lanços pela Internet, através do site 

www.leiloesjudiciais.com.br e www.balbinoleiloes.com.br, a partir do 

primeiro dia útil subsequente à publicação deste edital, devendo, para 

tanto, os interessados, efetuarem cadastramento prévio, no prazo máximo 

de até 24 horas de antecedência do leilão, confirmarem os lanços 

ofertados e recolherem a quantia respectiva na data designada para a 

realização do leilão, para fins de lavratura do termo próprio, ficando ciente 

de que os arrematantes deverão garantir seu ato com sinal de 20% (vinte 

por cento) do respectivo valor ofertado pelo bem, depositando-o em 24 

horas.

Na eventualidade de ser frustrada, no próprio leilão, a arrematação de 

determinado lote, por não atendimento pelo arrematante de requisito 

necessário, será facultado ao licitante que ofertou o segundo melhor 

lance, se houver e caso este tenha interesse, a confirmação da 

arrematação pelo último lance que ofertou.

INTIMAÇÃO: Ficam desde logo intimados os devedores YSSUYUKI 

NAKANO, e seu cônjuge se casado for, bem como os eventuais: 

coproprietários; proprietário de terreno e/ou titular de: usufruto, uso, 

habitação, enfiteuse, direito de superfície, concessão de uso especial 

para fins de moradia ou concessão de direito real de uso; credor 

pignoratício, hipotecário, anticrético, fiduciário ou com penhora 

anteriormente averbada; promitente comprador/vendedor; União, Estado e 

Município no caso de bem tombado, das datas acima, se por ventura não 

forem encontrados para a intimação pessoal, bem como para os efeitos do 

art. 889, inciso I, do Código de Processo Civil/2015 e de que, antes da 

arrematação e da adjudicação do(s) bem(ns), poderá(ão) remir a 

execução, consoante o disposto no art. 826 do Código de Processo 

Civil/2015. Fica(m) cientificado(s) de que o prazo para a apresentação de 

quaisquer medidas processuais contra os atos expropriatórios contidas 

no § 1º do art. 903 do CPC será de dez dias após o aperfeiçoamento da 

arrematação (art. 903, § 2º do Código de Processo Civil/2015). E, para que 

chegue ao conhecimento de todos e no futuro ninguém possa alegar 

ignorância, expediu-se o presente edital que será publicado e afixado na 

forma da Lei. Se os dias designados para o leilão for feriado, o mesmo 

realizar-se-á no dia útil subsequente independentemente de nova 

publicação, 15 de junho de 2018. Eu, __________ Odilo Genovai, Gestor 

Judiciário, digitei.

ODILO GENOVAI

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo provimento nº. 56/2007-CGJ

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 734 Nr: 301-38.1999.811.0021

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ferrari Máquinas Agrícolas Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:OAB/MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Irma de Fatima Fink - 

OAB:4557

 EDITAL DE LEILÃO/INTIMAÇÃO
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AUTOS Nº. 301-38.1999.811.0021 – CÓDIGO: 734 – NÚMERO/ANO: 

69/2005

TIPO DE AÇÃO: EXECUÇÃO FISCAL

REQUERENTE: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL.

REQUERIDO: FERRARI MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA

Pelo presente, faz saber a todos, que será(ão) levado(s) à arrematação 

em primeiro e segundo leilão, os bens de propriedade de FERRARI 

MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA na seguinte forma:

PRIMEIRO LEILÃO: 17 de julho de 2018, a partir das 10:00 horas, por preço 

não inferior ao da avaliação.

SEGUNDO LEILÃO: 17 de julho de 2018, a partir das 13:00 horas, para 

venda a quem mais der, não sendo aceito o preço vil, considerando-o 

como tal valor inferior a 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação.

LOCAL: Através do site www.balbinoleiloes.com.br.

 BEM(NS): Um lote de terras, situado na zona urbana desta cidade e 

Comarca de Água Boa/MT, no loteamento denominado Distrito Industrial de 

Água Boa, locado sob o lote nº. 11 da quadra nº. 08, com a área de 

1.500,00m² (um mil e quinhentos metros quadrados), limitando a frente com 

a Rua 16, medindo 30,00 metros; Lado direito com o lote nº. 12, medindo 

50,00 metros; lado esquerdo com o lote nº. 10, medindo 50,00 metros e 

fundos com o lote nº. 04, medindo 30,00 metros. Sem benfeitorias. Imóvel 

matriculado sob nº. 3.299 do Cartório de Registro de Imóveis de Água 

Boa/MT.

(RE)AVALIAÇÃO: R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais), em 

07 de agosto de 2017.

(RE)AVALIAÇÃO ATUALIZADA: R$ 458.527,27 (quatrocentos e cinquenta 

e oito mil, quinhentos e vinte e sete reais e vinte e sete centavos), em 15 

de junho de 2018.

*A avaliação poderá ser atualizada até a data do Leilão.

DEPOSITÁRIO(A): MARIO SÉRGIO FERRARI, Rua 16, nº. 65, Setor 

Industrial, Água Boa/MT.

LOCALIZAÇÃO DO BEM(NS): Conforme descrição acima.

 VALOR DA CAUSA: R$ 66.391,29 (sessenta e seis mil, trezentos e 

noventa e um reais e vinte e nove centavos), em 18 de outubro de 2017.

 ÔNUS: Consta Penhora nos autos nº. 112/1.07.0000799-7, em favor de 

Implementos Agrícolas Jan S/A, em trâmite na Vara Judicial da Comarca de 

Não-Me-Toque/RS; Penhora nos autos nº. 80747, em favor do Estado de 

Mato Grosso, em trâmite na Vara Cível da Comarca de Barra do 

Garças/MT; Penhora nos autos nº. 59-16.1998.811.0021 – Cód. 3673, em 

favor do Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS, em trâmite na 1ª 

Vara Cível da Comarca de Água Boa/MT. Outros eventuais constantes na 

Matricula Imobiliária.

FORMAS DE PAGAMENTO: A arrematação far-se-á com depósito à vista 

ou conforme prevê o art. 895 do CPC/2015. O interessado em adquiri-lo em 

prestações poderá apresentar proposta aos leiloeiros: I) Até o início do 

primeiro leilão, proposta de aquisição do bem por valor não inferior ao da 

avaliação; II) Até o início do segundo leilão, proposta de aquisição do bem 

por valor que não seja considerado vil, sendo entrada de 25% a ser 

comprovada em 24 horas e vencendo-se a primeira das demais parcelas 

em 30 dias após o respectivo leilão, corrigidas pela Taxa SELIC, a serem 

depositadas mediante guia própria e de forma vinculada à execução. Fica 

ciente o arrematante que, nos termos do parágrafo 1º, artigo 895 do 

NCPC, no caso de arrematação com pagamento parcelado de bem imóvel, 

este ficará hipotecado como forma de garantia da execução, até o 

pagamento da última parcela. A arrematação será subordinada à cláusula 

resolutiva expressa, constando da carta, de forma que será resolvida no 

caso de inadimplemento de qualquer das parcelas, restabelecendo-se a 

propriedade do executado ou terceiro garantidor. No caso de atraso no 

pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de 10% sobre a 

soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas, como 

indenização pelo retardamento da execução. OBS: Lances à vista sempre 

terão preferência, bastando igualar-se ao último lance ofertado, o que não 

interfere na continuidade da disputa.

LEILOEIROS: Cirlei Freitas Balbino da Silva, Jucemat nº 22, Joabe Balbino 

da Silva, Jucemat nº. 29 e Famato nº. 067/2013 e Luiz Balbino da Silva, 

Famato 66/2013.

COMISSÃO DO LEILOEIRO: A comissão devida será a seguinte 

remuneração: 5% (cinco por cento), sobre o valor do lanço ofertado, pago 

pelo arrematante e 2,5% (dois e meio por cento) em caso de adjudicação 

ou remição superveniente à designação de leilão, sobre o valor do bem 

penhorado, a qual será suportado pelo adjudicante.

LEILÃO NA MODALIDADE ELETRÔNICO: Quem pretender arrematar dito(s) 

bem(ns), deverá ofertar lanços pela Internet, através do site 

www.leiloesjudiciais.com.br e www.balbinoleiloes.com.br, a partir do 

primeiro dia útil subsequente à publicação deste edital, devendo, para 

tanto, os interessados, efetuarem cadastramento prévio, no prazo máximo 

de até 24 horas de antecedência do leilão, confirmarem os lanços 

ofertados e recolherem a quantia respectiva na data designada para a 

realização do leilão, para fins de lavratura do termo próprio, ficando ciente 

de que os arrematantes deverão garantir seu ato com sinal de 20% (vinte 

por cento) do respectivo valor ofertado pelo bem, depositando-o em 24 

horas.

Na eventualidade de ser frustrada, no próprio leilão, a arrematação de 

determinado lote, por não atendimento pelo arrematante de requisito 

necessário, será facultado ao licitante que ofertou o segundo melhor 

lance, se houver e caso este tenha interesse, a confirmação da 

arrematação pelo último lance que ofertou.

INTIMAÇÃO: Ficam desde logo intimados os devedores FERRARI 

MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA, na pessoa de seu Representante Legal, 

MARIO SÉRGIO FERRARI, na qualidade de Fiel Depositário, bem como os 

eventuais: coproprietários; proprietário de terreno e/ou titular de: usufruto, 

uso, habitação, enfiteuse, direito de superfície, concessão de uso 

especial para fins de moradia ou concessão de direito real de uso; credor 

pignoratício, hipotecário, anticrético, fiduciário ou com penhora 

anteriormente averbada; promitente comprador/vendedor; União, Estado e 

Município no caso de bem tombado, das datas acima, se por ventura não 

forem encontrados para a intimação pessoal, bem como para os efeitos do 

art. 889, inciso I, do Código de Processo Civil/2015 e de que, antes da 

arrematação e da adjudicação do(s) bem(ns), poderá(ão) remir a 

execução, consoante o disposto no art. 826 do Código de Processo 

Civil/2015. Fica(m) cientificado(s) de que o prazo para a apresentação de 

quaisquer medidas processuais contra os atos expropriatórios contidas 

no § 1º do art. 903 do CPC será de dez dias após o aperfeiçoamento da 

arrematação (art. 903, § 2º do Código de Processo Civil/2015). E, para que 

chegue ao conhecimento de todos e no futuro ninguém possa alegar 

ignorância, expediu-se o presente edital que será publicado e afixado na 

forma da Lei. Se os dias designados para o leilão for feriado, o mesmo 

realizar-se-á no dia útil subsequente independentemente de nova 

publicação, 15 de junho de 2018. Eu, __________ Odilo Genovai, Gestor 

Judiciário, digitei.

ODILO GENOVAI

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo provimento nº. 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 1032703 Nr: 3473-21.2018.811.0021

 AÇÃO: Autorização judicial->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Associação de Apoio e Desenvolvimento de Água Boa

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando César Leopoldino - 

OAB:OAB/MT 14.291-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso II, do Código de Processo 

Civil, este Juízo JULGA PARCIAMENTE PROCEDENTE o pedido e, por 

consequência DEFIRO o alvará pleiteado apenas no tocante à competência 

deste Juízo da Infância e Juventude, autorizando a realização do evento 

“27ª EXPOVALE”, mediante a observância dos preceitos da Lei nº. 

8.069/90 (Estatuto da Criança e dos Adolescentes) e da Portaria nº. 

02/2013 do Juízo da Infância e Juventude desta Comarca de Água 

Boa/MT, no que for aplicável, além das seguintes condições: 1) Proibição 

da entrada no evento de crianças menores de 12 (doze) anos de idade 

desacompanhados dos pais ou responsáveis; 2) Proibição de 

comercialização ou fornecimento a qualquer título de bebidas alcoólicas, 

cigarros, fogos de artifício, bombas e demais objetos e ou substâncias 

proibidas por lei (art. 81 da Lei n° 8.069/90) e que venham a causar 

dependência física e/ou psíquica, às crianças e adolescentes, 

sujeitando-se os infratores às penas da lei; 3) Fornecimento de 

instalações físicas que garantam a segurança dos presentes, o que se 

fará mediante autorização dos órgãos competentes, disponibilizando, 

ainda, equipamentos de combate à incêndios em locais de fácil acesso; 4) 

Afixação de cópias da presente decisão e da Portaria nº 02/2013 em local 

visível ao público e distribuição àqueles que estejam envolvidos na 

comercialização de produtos proibidos para crianças e/ou adolescentes. 
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5) Ficam proibidas apresentações ou cenas que atentem contra a moral e 

os bons costumes. fica cópia da presente decisão valendo como 

alvará/mandado/ofício. Além disso, ADVIRTA-SE o representante legal da 

entidade requerente advertido de que a concessão do presente Alvará 

não isenta os organizadores/responsáveis do evento das 

responsabilidades inerentes a sua realização. OFICIE-SE ao Conselho 

Tutelar local para que fiscalize o evento e informe nestes autos eventuais 

irregularidades detectadas, no prazo de até 05 (cinco). CIENTIFIQUE-SE 

desta decisão ao requerente, ao órgão do Ministério Público, ao Conselho 

Tutelar, bem como às Polícias Civil e Militar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 95994 Nr: 4527-61.2014.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eneias de Mello Schaustz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Junior Alves Cipriani

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jose Renato de Moraes - 

OAB:OAB/MT 13330-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vanderlei Martins de 

Oliveira Junior - OAB:OAB/MT 13989-B

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação do(a) Advogado(a) Dr(a). 

Pedro Henrique Ribeiro de Carvalho - OAB nº 20700-O para, no prazo de 

03 (três) dias, proceder a devolução dos autos Código 95994, o qual 

encontra- se com carga vencida, sob pena de busca e apreensão e 

aplicação das penalidades do artigo 234 do CPC, conforme estabelece o 

capítulo 2, Seção 10, Artigo 431,433 e 434 da Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria Geral de Justiça deste Estado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 80255 Nr: 3276-13.2011.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: M. A. A. Bernieri Comércio - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lince Construtora e Incorporadora Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Valente Araújo - 

OAB:OAB/MT 3572

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação do(a) Advogado(a) Dr(a). 

Anderson Valente Araujo - OAB/MT nº 3572 para, no prazo de 03 (três) 

dias, proceder a devolução dos autos Código 80255 o qual encontra- se 

com carga vencida, sob pena de busca e apreensão e aplicação das 

penalidades do artigo 234 do CPC, conforme estabelece o capítulo 2, 

Seção 10, Artigo 431,433 e 434 da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral de Justiça deste Estado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 36138 Nr: 739-44.2011.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Mauro de Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Assoc. do Araguaia - Sicredi Araguaia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Valente Araújo - 

OAB:OAB/MT 3572

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIR CARLOS CRIVELETTO - 

OAB:4917, Laércio Faeda - OAB:3589-B

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação do(a) Advogado(a) Dr(a). 

Anderson Valente Araujo - OAB/MT nº 3572 para, no prazo de 03 (três) 

dias, proceder a devolução dos autos Código 36138 o qual encontra- se 

com carga vencida, sob pena de busca e apreensão e aplicação das 

penalidades do artigo 234 do CPC, conforme estabelece o capítulo 2, 

Seção 10, Artigo 431,433 e 434 da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral de Justiça deste Estado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 98617 Nr: 1440-63.2015.811.0021

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elizabete Maria Grando Jascoski, GGJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Clóvis Jose Jascoski

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sueli Vieira de Souza - 

OAB:14900-A/MT, Wilson Massaiuki Sio Junior - OAB:9.661-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação do(a) Advogado(a) Dr(a). 

Wilson Massaiuki Sio Junior - OAB/MT nº 9661-A para, no prazo de 03 

(três) dias, proceder a devolução dos autos Código 98617, o qual 

encontra- se com carga vencida, sob pena de busca e apreensão e 

aplicação das penalidades do artigo 234 do CPC, conforme estabelece o 

capítulo 2, Seção 10, Artigo 431,433 e 434 da Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria Geral de Justiça deste Estado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 23537 Nr: 2849-21.2008.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tarcísio Cardoso Tonhá

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bradesco Administradora de Consorcios Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiane Vieira de Souza 

Menezes - OAB:OAB/MT 15.042/A, Tarcísio Cardoso Tonhá - 

OAB:OAB/MT 3573-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:OAB/MT 3056

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação do(a) Advogado(a) Dr(a). 

Vanderlei Martins de Oliveira Junior - OAB/MT nº 13989-B para, no prazo 

de 03 (três) dias, proceder a devolução dos autos Código 23537, o qual 

encontra- se com carga vencida, sob pena de busca e apreensão e 

aplicação das penalidades do artigo 234 do CPC, conforme estabelece o 

capítulo 2, Seção 10, Artigo 431,433 e 434 da Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria Geral de Justiça deste Estado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 95994 Nr: 4527-61.2014.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eneias de Mello Schaustz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Junior Alves Cipriani

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jose Renato de Moraes - 

OAB:OAB/MT 13330-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vanderlei Martins de 

Oliveira Junior - OAB:OAB/MT 13989-B

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação do(a) Advogado(a) Dr(a). 

Pedro Henrique Ribeiro de Carvalho - OAB nº 20700-O para, no prazo de 

03 (três) dias, proceder a devolução dos autos Código 106594, o qual 

encontra- se com carga vencida, sob pena de busca e apreensão e 

aplicação das penalidades do artigo 234 do CPC, conforme estabelece o 

capítulo 2, Seção 10, Artigo 431,433 e 434 da Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria Geral de Justiça deste Estado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 84076 Nr: 2915-59.2012.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Necivaldo Ferreira Santana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Água Boa - M T

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Laís Bento de Resende - 

OAB:OAB/MT 11.828, Larisse Bento de Resende - OAB:12978/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dejango Riber Oliveira 

Campos - OAB:8874-B/MT, Diego Mayolino Montecchi - 

OAB:12124/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação do(a) Advogado(a) Dr(a). 

Larisse Bento de Resende - OAB/MT nº 12978 para, no prazo de 03 (três) 

dias, proceder a devolução dos autos Código 84076, o qual encontra- se 
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com carga para fotocópia vencida, sob pena de busca e apreensão e 

aplicação das penalidades do artigo 234 do CPC, conforme estabelece o 

capítulo 2, Seção 10, Artigo 431,433 e 434 da Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria Geral de Justiça deste Estado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 38029 Nr: 2631-85.2011.811.0021

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elberto Ricardo Wentzel, Milton Antônio Anversa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa Agropecuaria Mista Canarana 

Ltda - Coopercana, Elso Mews, Antônio Martini Fernandes, Maria da Gloria 

Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jose Renato de Moraes - 

OAB:OAB/MT 13330-A, Juliano Cargnelutti Pit - OAB:11.842/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação do(a) Advogado(a) Dr(a). 

José Renato de Moraes - OAB/MT nº 13330-A para, no prazo de 03 (três) 

dias, proceder a devolução dos autos Código 38029, o qual encontra- se 

com carga para fotocópia vencida, sob pena de busca e apreensão e 

aplicação das penalidades do artigo 234 do CPC, conforme estabelece o 

capítulo 2, Seção 10, Artigo 431,433 e 434 da Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria Geral de Justiça deste Estado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 106594 Nr: 627-02.2016.811.0021

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperartiva de Credito de Livre Admissão de 

Associados do Araguaia e Xingu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Milton Eri Lang

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação do(a) Advogado(a) Dr(a). 

José Renato de Moraes - OAB/MT nº 13330-A para, no prazo de 03 (três) 

dias, proceder a devolução dos autos Código 106594, o qual encontra- se 

com carga para fotocópia vencida, sob pena de busca e apreensão e 

aplicação das penalidades do artigo 234 do CPC, conforme estabelece o 

capítulo 2, Seção 10, Artigo 431,433 e 434 da Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria Geral de Justiça deste Estado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 87194 Nr: 1662-02.2013.811.0021

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CEFC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TTL, JADS, TFADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Eduardo Reis de 

Siqueira - OAB:OAB/MT 6.780, Juel Prudêncio Borges - OAB:3.838, 

JUSCILENE VIEIRA DE SOUZA - OAB:7236/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Najlla Zanutto Hamad - 

OAB:13016, TEREZA FURMAN ALVES DE SOUZA - OAB:OAB/MT 

3363-B

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação do(a) Advogado(a) Dr(a). 

Juscilene Vieira de Souza - OAB nº 7236-O para, no prazo de 03 (três) 

dias, proceder a devolução dos autos Código 87194 o qual encontra- se 

com carga vencida, sob pena de busca e apreensão e aplicação das 

penalidades do artigo 234 do CPC, conforme estabelece o capítulo 2, 

Seção 10, Artigo 431,433 e 434 da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral de Justiça deste Estado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 80255 Nr: 3276-13.2011.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: M. A. A. Bernieri Comércio - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lince Construtora e Incorporadora Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Valente Araújo - 

OAB:OAB/MT 3572

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação do(a) Advogado(a) Dr(a). 

Anderson Valente Araujo - OAB/MT nº 80255 para, no prazo de 03 (três) 

dias, proceder a devolução dos autos Código 6317 o qual encontra- se 

com carga vencida, sob pena de busca e apreensão e aplicação das 

penalidades do artigo 234 do CPC, conforme estabelece o capítulo 2, 

Seção 10, Artigo 431,433 e 434 da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral de Justiça deste Estado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 6317 Nr: 371-16.2003.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: David Batista dos Santos Júnior, MARGARETH 

MOREIRA DOS SANTOS, DAVID BATISTA DOS SANTOS, VICENTINA 

MARIA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdir Pereira de Souza, José Adriano Martins, 

Valter Batista da Costa, Jabes Gonçalves de Melo Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nilson Gomes - OAB:16257/GO, 

Zaurilda Alves Gomes - OAB:16208/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adma Lourenço de Melo 

Rocha - OAB:7543/GO, Anderson Valente Araújo - OAB:OAB/MT 

3572, Eudes Fabiane Carneiro - OAB:21078

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação do(a) Advogado(a) Dr(a). 

Anderson Valente Araujo - OAB/MT nº 3572 para, no prazo de 03 (três) 

dias, proceder a devolução dos autos Código 6317 o qual encontra- se 

com carga vencida, sob pena de busca e apreensão e aplicação das 

penalidades do artigo 234 do CPC, conforme estabelece o capítulo 2, 

Seção 10, Artigo 431,433 e 434 da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral de Justiça deste Estado.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000814-56.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO JOAO STEIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE Água Boa - MT PJE n. 1000814-56.2017.8.11.0021 SENTENÇA I – 

Relatório Trata-se a demanda de ação que objetiva a obtenção de 

aposentadoria por idade rural ajuizada por CLAUDIO JOÃO STEIN em face 

do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS), narrando em suma, 

que preenche os requisitos legais para a concessão do benefício. Com a 

exordial, vieram documentos. A petição inicial foi despachada (Id n. 

9021032). O réu apresentou contestação (Id n. 9678550). Em resumo, 

alega que o autor não comprovou a qualidade de segurado especial e a 

carência do benefício. Réplica (Id n. 10252232) Decisão saneadora (Id n. 

10998907). Audiência instrutória (Id n. 12833192). II – Fundamentação Não 

havendo preliminares e outras questões prejudiciais a serem decididas no 

processo, mostra-se cabível a análise do mérito da demanda, expondo-se 

as razões do convencimento, nos termos do art. 93, inciso IX da 

Constituição Federal de 1988, bem como do art. 371 do novel Código de 

Processo Civil. De acordo com o art. 48, § 1º e o art. 143 da Lei n. 

8.213/91, bem como o art. 201 da Constituição Federal, a idade mínima 

para aposentadoria rural por idade é de 60 (sessenta) anos para o homem 

e 55 (cinquenta e cinco) anos para a mulher. Com relação à carência, o 

art. 143 da Lei de Benefícios estabelece que o trabalhador rural deve (1) 

comprovar o efetivo exercício de atividade rural, ainda que de forma 

descontínua, no (2) período imediatamente anterior ao requerimento do 

benefício, por tempo igual ao número de meses de contribuição 

correspondente à carência do benefício, computado o período a que se 
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referem os incisos III a VIII do § 9º do art. 11. No caso em tela, o autor 

demonstrou a idade de 60 (sessenta) anos, conforme se verifica pelo 

documento de identidade (Id n. 8821309 – página 03). Entretanto, no que 

tange à qualidade de segurado especial, após a análise dos documentos 

elencados com a peça inicial, este Juízo reputa que o autor não 

demonstrou essa condição. O autor trouxe 02 (dois) títulos de propriedade 

rural, matriculados sob os números n. 2.939 e 2.283, ambos do Cartório de 

Registro de Imóveis da Comarca de Nova Xavantina/MT. O primeiro imóvel 

(matrícula n. 2.939 do CRI de Nova Xavantina/MT) acima mencionado foi 

adquirido pelo autor no dia 11/05/1987 e vendido em 31/05/1990. O 

segundo foi alienado no dia 11/05/1987 (matrícula n. 2.283 do CRI de Nova 

Xavantina/MT). Os referidos documentos não são contemporâneos ao 

período de carência do benefício pretendido. De outra banda, em que pese 

ele tenha colacionado documentos que indicam o exercício de atividade 

campesina, porém, foi acostado aos autos o extrato do Cadastro Nacional 

de Informações Sociais – CNIS em que se extrai que o autor possui longo 

período no exercício de atividade na qualidade de segurado contribuinte 

individual concomitante com a alegação de segurado especial, consistente 

no ano de 2005 a 2017, o que descaracteriza a qualidade de segurado 

especial, nos termos do art. 11, inciso VII da Lei n. 8.213/91[1]. As 

testemunhas inquiridas, embora tenham afirmado que o autor trabalhou em 

atividade rurícola, não restou comprovado que o labor desempenhado era 

em regime de economia familiar, mas demonstra que esse exercício se deu 

em regime de segurado contribuinte individual, totalmente diverso do 

segurado especial. Como se sabe, o segurado especial deve demonstrar 

que se trata de pequeno agricultor, que exercia sua atividade 

individualmente ou em regime de economia familiar, sem o auxílio de 

empregados, e que dependia deste trabalho para sobreviver, tratando-se 

de hipótese em que a atividade agrícola é imprescindível a sua 

manutenção ou eventualmente de sua família, não se tratando de atividade 

empresarial. Além disso, o período que o autor exerceu aparentemente 

atividade rurícola em regime de economia familiar, nota-se que esse 

período foi inferior à carência do benefício, consistente em 180 (cento e 

oitenta) meses, devendo, por esta razão o benefício ser indeferido. No 

mesmo sentido, colhe-se a ementa do Egrégio Tribunal Regional Federal da 

1ª Região: PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. 

TRABALHADORA RURAL. AUSÊNCIA DE INÍCIO DE PROVA MATERIAL. 

REGIME DE ECONOMIA FAMILIAR NÃO CARACTERIZADO. AUSÊNCIA DA 

QUALIDADE DE SEGURADO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE DE 

DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. APELAÇÃO DESPROVIDA. 1. A concessão 

do benefício de aposentadoria por idade (trabalhador rural), conforme 

disposto nos arts.48, §§1º e 2º, e 143, da Lei 8.213/91, condiciona-se à 

verificação do requisito etário, 60 anos para homens e 55 anos para 

mulheres, associado à demonstração do efetivo exercício da atividade 

rural por tempo equivalente ao da carência do benefício pretendido (180 

contribuições mensais), observada a regra de transição prevista no 

art.142 do mencionado diploma legal, desde que o período seja 

imediatamente anterior à data do requerimento, ainda que o serviço tenha 

sido prestado de forma descontínua. Quanto à atividade rural exercida, 

esta deve ser demonstrada mediante início razoável de prova material, 

coadjuvada de prova testemunhal coerente e robusta, ou prova 

documental plena, não sendo admissível a prova exclusivamente 

testemunhal. 2. No caso em tela, a demandante completou 55 anos em 

18/julho/2007 (fl.16), correspondendo o período de carência a 156 meses. 

Entretanto, em que pese o cumprimento do requisito etário não há como 

reconhecer o direito pleiteado, uma vez que a prova reunida não atende 

ao início razoável de prova material exigido pelo art.55, §3º, da Lei 

8.213/91. 3. Embora existam documentos qualificando a autora como 

"lavradora", o extrato do CNIS do cônjuge da requerente (fl.53) infirma o 

alegado desempenho de atividade campesina em regime de economia 

familiar, ao consignar que o mesmo exerceu atividade como empregado 

rural por longo período, mormente no período de carência a ser exigido na 

hipótese em exame. 4. Presume-se, em tal contexto, que a subsistência do 

núcleo familiar advinha desta última atividade, e não apenas da lida rural. 

E, sendo de tal modo, caberia ao polo ativo demonstrar que o desempenho 

da atividade de rurícola era imprescindível para a manutenção do lar, ônus 

do qual não se desincumbiu, não sendo possível, outrossim, estender a 

qualidade de segurado especial à companheira. Diretamente relacionadas 

a esta, as declarações de fls.20/22 não se prestam ao fim colimado, 

porquanto não tenham firma reconhecida, assemelhando-se, quando 

muito, à prova testemunhal. De igual modo as notas de compra de 

fls.23/27, que se referem a itens que em nada dizem com a atividade rural. 

5. Não faz jus a postulante ao benefício de aposentadoria por idade 

(segurado especial), porquanto as provas reunidas não tenham sido 

suficientes para demonstrar o desempenho de atividade rural em regime 

de economia familiar, não se confirmando, destarte, a alegada qualidade 

de segurado especial/cumprimento da carência. 6. Improcedência da ação 

mantida. Apelação desprovida. (AC 0052657-45.2013.4.01.9199 / RO, Rel. 

JUIZ FEDERAL POMPEU DE SOUSA BRASIL, 1ª CÂMARA REGIONAL 

PREVIDENCIÁRIA DA BAHIA, e-DJF1 de 01/02/2018) Como se verifica 

pelos documentos no evento n. 9678550, o autor possui vínculos longos 

de contribuinte individual em período recente. Sendo assim, ante a falta de 

preenchimento da qualidade de segurado especial, bem como a carência 

do benefício previsto no art. 48, §3º da Lei n. 8.213/91, deve a pretensão 

ser julgada improcedente. III – Dispositivo Ante o exposto, este Juízo 

JULGA IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, ante a ausência de 

comprovação dos requisitos legais. Por conseguinte, EXTINGUE-SE o feito 

com resolução do mérito na forma do art. 487, I do Código de Processo 

Civil. Com fundamento no princípio da causalidade, CONDENA-SE a autora 

ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como referente 

aos honorários advocatícios no equivalente a 10 % sobre o valor da 

causa, com fundamento no art. 85, § 3º, inciso I do Código de Processo 

Civil. No entanto, DETERMINA-SE a suspensão da exigibilidade da verba 

acima, tendo em vista que a autora é beneficiária da gratuidade de justiça, 

nos termos do art. 98, §3º do Código de Processo Civil. Com o trânsito em 

julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações necessárias. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 03 de julho de 2018. ARTHUR 

MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE Juiz de Direito [1] VII – como 

segurado especial: a pessoa física residente no imóvel rural ou em 

aglomerado urbano ou rural próximo a ele que, individualmente ou em 

regime de economia familiar, ainda que com o auxílio eventual de terceiros, 

na condição de: a) produtor, seja proprietário, usufrutuário, possuidor, 

assentado, parceiro ou meeiro outorgados, comodatário ou arrendatário 

rurais, que explore atividade: 1. agropecuária em área de até 4 (quatro) 

módulos fiscais; 2. de seringueiro ou extrativista vegetal que exerça suas 

atividades nos termos do inciso XII do caput do art. 2º da Lei nº 9.985, de 

18 de julho de 2000, e faça dessas atividades o principal meio de vida b) 

pescador artesanal ou a este assemelhado que faça da pesca profissão 

habitual ou principal meio de vida; e c) cônjuge ou companheiro, bem como 

filho maior de 16 (dezesseis) anos de idade ou a este equiparado, do 

segurado de que tratam as alíneas a e b deste inciso, que, 

comprovadamente, trabalhem com o grupo familiar respectivo. § 1o 

Entende-se como regime de economia familiar a atividade em que o 

trabalho dos membros da família é indispensável à própria subsistência e 

ao desenvolvimento socioeconômico do núcleo familiar e é exercido em 

condições de mútua dependência e colaboração, sem a utilização de 

empregados permanentes.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000174-53.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARLEY PEREIRA DE ASSUNCAO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALISSON HENRIQUE JUSTO E LEMES OAB - GO0031793A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NEY PAULO LOPES (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ÁGUA 

BOA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA AV. AVENIDA 

JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 3468-1694, CENTRO, ÁGUA 

BOA - MT - CEP: 78635-000 - TELEFONE: (66) 34682298 CERTIDÃO 

Certifico e dou fé que promovo a intimação do advogado(a) e seu cliente, 

para dar inicio a execução de sentneça, no prazo de 10 (dez) dias, sob 

pena de arquivamento. ELEONORA BISSOLOTTI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001461-51.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON BIBERG (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO OAB - MS0010337A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

CERTIDÃO Certifico e dou fé que promovo a intimação do advogado(a) e 

seu cliente, para dar inicio a execução de sentença, no prazo de 10 (dez) 

dias, sob pena de arquivamento. ELEONORA BISSOLOTTI Gestor de 

Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000021-83.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JONAS M. FIGUEIREDO - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO LUIS BORTOLINI OAB - MT0016808A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WILMAR LUIZ TONIAZZO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ÁGUA 

BOA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA AV. AVENIDA 

JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 3468-1694, CENTRO, ÁGUA 

BOA - MT - CEP: 78635-000 - TELEFONE: (66) 34682298 CERTIDÃO 

Certifico e dou fé que promovo a intimação do advogado(a) e seu cliente, 

para comparecer a audiência de Tipo: Conciliação Sala: ÁGUA BOA - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 17/08/2018 Hora: 12:30 , horas de 

Mato Grosso, endereço: Av. Julio Campos, 390 - Centro - Agua Boa-MT, 

Fone: 3468-1694. ELEONORA BISSOLOTTI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000692-09.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA RODRIGUES IAPPE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO HENRIQUE RIBEIRO DE CARVALHO OAB - MT0020700A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

PHILIPS DO BRASIL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ÁGUA 

BOA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA AV. AVENIDA 

JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 3468-1694, CENTRO, ÁGUA 

BOA - MT - CEP: 78635-000 - TELEFONE: (66) 34682298 CERTIDÃO 

Certifico e dou fé que promovo a intimação do advogado(a) e seu cliente, 

para comparecer a audiência de Tipo: Conciliação Sala: ÁGUA BOA - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 17/08/2018 Hora: 13:30 , horas de 

Mato Grosso, endereço: Av. Julio Campos, 390 - Centro - Agua Boa-MT, 

Fone: 3468-1694. ELEONORA BISSOLOTTI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000692-09.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA RODRIGUES IAPPE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO HENRIQUE RIBEIRO DE CARVALHO OAB - MT0020700A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

PHILIPS DO BRASIL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ÁGUA 

BOA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA AV. AVENIDA 

JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 3468-1694, CENTRO, ÁGUA 

BOA - MT - CEP: 78635-000 - TELEFONE: (66) 34682298 CERTIDÃO 

Certifico e dou fé que promovo a intimação do advogado(a) e seu cliente, 

para comparecer a audiência de Tipo: Conciliação Sala: ÁGUA BOA - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 17/08/2018 Hora: 13:30 , horas de 

Mato Grosso, endereço: Av. Julio Campos, 390 - Centro - Agua Boa-MT, 

Fone: 3468-1694. ELEONORA BISSOLOTTI Gestor de Secretaria

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001451-07.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA DA SILVA LARROQUE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO OAB - MS0010337A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001451-07.2017.8.11.0021 EXEQUENTE: ANDREIA 

DA SILVA LARROQUE Corrija-se o registro, a distribuição e autuação do 

presente feito, para constar no sistema PJE/TJMT que trata-se de ação em 

fase de cumprimento de sentença. Diante do pedido de cumprimento, 

intime-se o executado para, nos termos do artigo 523 caput do Código de 

Processo Civil, efetuar o pagamento do débito no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de acréscimo ao valor da condenação de multa de 10% 

(dez por cento). Não havendo o pagamento, independentemente de nova 

deliberação, intime-se o exequente para impulsionar o feito no prazo de 10 

(dez) dias, sob pena de arquivamento. Intime-se e cumpra-se. Água Boa, 

27 de junho de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000004-18.2016.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JAKSON PAZ DA SILVA JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATRICE PEREIRA DA SILVA GOMES OAB - MT0009641A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GILMAR MACHADO BONMANN (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000004-18.2016.8.11.0021 EXEQUENTE: JAKSON 

PAZ DA SILVA JUNIOR Já tendo transcorrido o prazo de suspensão 

requerido, intime-se a exequente a postular o que entender de direito em 

termos de prosseguimento consignando para cumprimento o prazo de 05 

(cinco), sob pena de arquivamento. Cumpra-se. Água Boa, 27 de junho de 

2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010203-77.2016.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ZITO QUINTINO DA SILVA JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SARA FERNANDA CESAR DOS SANTOS OAB - MT0019916A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR OAB - MT0008032A-B (ADVOGADO)

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - MT0017603S (ADVOGADO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 8010203-77.2016.8.11.0021 EXEQUENTE: JOSE 

ZITO QUINTINO DA SILVA JUNIOR Corrija-se o registro, a distribuição e 

autuação do presente feito, para constar no sistema PJE/TJMT que 

trata-se de ação em fase de cumprimento de sentença. Diante do pedido 

de cumprimento, intime-se o executado para, nos termos do artigo 523 

caput do Código de Processo Civil, efetuar o pagamento do débito no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de acréscimo ao valor da 

condenação de multa de 10% (dez por cento). Não havendo o pagamento, 

independentemente de nova deliberação, intime-se o exequente para 
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impulsionar o feito no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento. 

Intime-se e cumpra-se. Água Boa, 27 de junho de 2018 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001362-81.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES NONATO DE SOUZA BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALISSON HENRIQUE JUSTO E LEMES OAB - GO0031793A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

REJANE CARVALHEDO (MULHER DO LOBO) (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001362-81.2017.8.11.0021 REQUERENTE: MARIA 

DE LOURDES NONATO DE SOUZA BARROS Considerando que é ônus da 

parte comunicar o Juízo eventual mudança de endereço, considero válida 

a intimação da requerida acerca da sentença proferida. Nesse passo, 

certifique-se o respectivo trânsito em julgado e, após, intime-se a autora a 

requerer o que entender de direito em termos de prosseguimento, 

consignando para cumprimento o prazo de 05 (cinco) dias. Intimem-se. 

Cumpra-se. Água Boa, 27 de junho de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000792-61.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS CESAR DE LARA PINTO FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFHAEL TAQUES DE LARA PINTO OAB - MT0012715A (ADVOGADO)

LARYSSA TAQUES DE LARA PINTO OAB - MT17674/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000792-61.2018.8.11.0021 REQUERENTE: LUIS 

CESAR DE LARA PINTO FILHO Considerando que há mais de um advogado 

constituído nos autos e, não sendo necessária a presença de ambos para 

realização do ato já designado, deixo de acolher o pleito de redesignação 

e, por consequência, mantenho a audiência já designada. Intimem-se. 

Cumpra-se. Água Boa, 3 de julho de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz 

de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000987-80.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

LINDALVA GOMES SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO OAB - MS0010337A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000987-80.2017.8.11.0021 REQUERENTE: 

LINDALVA GOMES SOARES O artigo 840 caput da lei n.º 10.406, de 10 de 

Janeiro de 2.002 (Código Civil Brasileiro) é claro ao aduzir que “é lícito aos 

interessados prevenirem ou terminarem um litígio mediante concessões 

mútuas”. Referido instituto, nomeado de transação pelo Capítulo XIX do 

referido diploma normativo, conforme expressa disposição legal, serve 

tanto para prevenir quanto para terminar um litígio. No caso dos autos, 

verifica-se que anteriormente havia um litígio, que culminou com a 

propositura da presente ação. No entanto, conforme se verifica pelo termo 

dos autos (consoante expressa dicção do artigo 842 caput do regramento 

de regência), as partes, visando terminar o litígio, avençaram uma 

composição que, tendo como pano de fundo direitos cuja negociação é 

cabível, efetivaram uma transação. A transação, da maneira como foi 

celebrada, dá margem à sua judicial homologação, nos termos do que 

preconiza o artigo 487, inciso III do diploma adjetivo civil pátrio, sendo o ato 

em questão uma obrigação do magistrado quando a questão lhe é – da 

maneira como foi – submetida. Diante do exposto, HOMOLOGO, para que 

surtam os seus jurídicos e legais efeitos, o acordo efetivado entre as 

partes (id nº 13396739). Com supedâneo legal no artigo 487, inciso III, 

alínea “b” do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente 

processo, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Fica constituído, para todos os 

fins, o título executivo judicial. Dispensado, em primeiro grau de jurisdição, 

o pagamento de custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 

caput da lei n.º 9.099/95. Ficam as partes advertidas que em caso de 

recurso deverão depositar o valor do preparo, conforme Súmula 07 da 

Turma Recursal Única do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. 

Cientificadas, ainda, que em sendo confirmada esta decisão pela douta 

Turma Recursal, o sucumbente ficará sujeito às consequências previstas 

no artigo ora citado. Considerando que a presente comarca é servida por 

bancos de dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, 

nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, 

aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da 

sentença. Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado PJE/TJMT. Intimem-se. Cumpra-se. Água Boa, 27 de junho de 

2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001262-29.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

RUBENSMAR JUNIO BARBOSA VILELA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR FERREIRA RODRIGUES JUNIOR OAB - GO0046416A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO BATISTA LOPES (EXECUTADO)

JONAS CRISTIEN LOPES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001262-29.2017.8.11.0021 EXEQUENTE: 

RUBENSMAR JUNIO BARBOSA VILELA O artigo 840 caput da lei n.º 

10.406, de 10 de Janeiro de 2.002 (Código Civil Brasileiro) é claro ao 

aduzir que “é lícito aos interessados prevenirem ou terminarem um litígio 

mediante concessões mútuas”. Referido instituto, nomeado de transação 

pelo Capítulo XIX do referido diploma normativo, conforme expressa 

disposição legal, serve tanto para prevenir quanto para terminar um litígio. 

No caso dos autos, verifica-se que anteriormente havia um litígio, que 

culminou com a propositura da presente ação. No entanto, conforme se 

verifica pelo termo dos autos (consoante expressa dicção do artigo 842 

caput do regramento de regência), as partes, visando terminar o litígio, 

avençaram uma composição que, tendo como pano de fundo direitos cuja 

negociação é cabível, efetivaram uma transação. A transação, da maneira 

como foi celebrada, dá margem à sua judicial homologação, nos termos do 

que preconiza o artigo 487, inciso III do diploma adjetivo civil pátrio, sendo 

o ato em questão uma obrigação do magistrado quando a questão lhe é – 

da maneira como foi – submetida. Diante do exposto, HOMOLOGO, para 

que surtam os seus jurídicos e legais efeitos, o acordo efetivado entre as 

partes (id nº 12644666). Com supedâneo legal no artigo 487, inciso III, 

alínea “b” do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente 

processo, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Fica constituído, para todos os 

fins, o título executivo judicial. Dispensado, em primeiro grau de jurisdição, 

o pagamento de custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 

caput da lei n.º 9.099/95. Ficam as partes advertidas que em caso de 

recurso deverão depositar o valor do preparo, conforme Súmula 07 da 

Turma Recursal Única do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. 

Cientificadas, ainda, que em sendo confirmada esta decisão pela douta 

Turma Recursal, o sucumbente ficará sujeito às consequências previstas 

no artigo ora citado. Considerando que a presente comarca é servida por 

bancos de dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, 

nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, 

aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da 

sentença. Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado PJE/TJMT. Intimem-se. Cumpra-se. Água Boa, 27 de junho de 
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2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000998-12.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

OZELI DA COSTA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO OAB - MS0010337A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000998-12.2017.8.11.0021 REQUERENTE: OZELI 

DA COSTA FERREIRA O artigo 840 caput da lei n.º 10.406, de 10 de 

Janeiro de 2.002 (Código Civil Brasileiro) é claro ao aduzir que “é lícito aos 

interessados prevenirem ou terminarem um litígio mediante concessões 

mútuas”. Referido instituto, nomeado de transação pelo Capítulo XIX do 

referido diploma normativo, conforme expressa disposição legal, serve 

tanto para prevenir quanto para terminar um litígio. No caso dos autos, 

verifica-se que anteriormente havia um litígio, que culminou com a 

propositura da presente ação. No entanto, conforme se verifica pelo termo 

dos autos (consoante expressa dicção do artigo 842 caput do regramento 

de regência), as partes, visando terminar o litígio, avençaram uma 

composição que, tendo como pano de fundo direitos cuja negociação é 

cabível, efetivaram uma transação. A transação, da maneira como foi 

celebrada, dá margem à sua judicial homologação, nos termos do que 

preconiza o artigo 487, inciso III do diploma adjetivo civil pátrio, sendo o ato 

em questão uma obrigação do magistrado quando a questão lhe é – da 

maneira como foi – submetida. Diante do exposto, HOMOLOGO, para que 

surtam os seus jurídicos e legais efeitos, o acordo efetivado entre as 

partes (id nº 13396422). Com supedâneo legal no artigo 487, inciso III, 

alínea “b” do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente 

processo, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Fica constituído, para todos os 

fins, o título executivo judicial. Dispensado, em primeiro grau de jurisdição, 

o pagamento de custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 

caput da lei n.º 9.099/95. Ficam as partes advertidas que em caso de 

recurso deverão depositar o valor do preparo, conforme Súmula 07 da 

Turma Recursal Única do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. 

Cientificadas, ainda, que em sendo confirmada esta decisão pela douta 

Turma Recursal, o sucumbente ficará sujeito às consequências previstas 

no artigo ora citado. Considerando que a presente comarca é servida por 

bancos de dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, 

nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, 

aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da 

sentença. Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado PJE/TJMT. Intimem-se. Cumpra-se. Água Boa, 27 de junho de 

2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000390-77.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000390-77.2018.8.11.0021 REQUERENTE: LUCAS 

RODRIGUES DOS SANTOS O artigo 840 caput da lei n.º 10.406, de 10 de 

Janeiro de 2.002 (Código Civil Brasileiro) é claro ao aduzir que “é lícito aos 

interessados prevenirem ou terminarem um litígio mediante concessões 

mútuas”. Referido instituto, nomeado de transação pelo Capítulo XIX do 

referido diploma normativo, conforme expressa disposição legal, serve 

tanto para prevenir quanto para terminar um litígio. No caso dos autos, 

verifica-se que anteriormente havia um litígio, que culminou com a 

propositura da presente ação. No entanto, conforme se verifica pelo termo 

dos autos (consoante expressa dicção do artigo 842 caput do regramento 

de regência), as partes, visando terminar o litígio, avençaram uma 

composição que, tendo como pano de fundo direitos cuja negociação é 

cabível, efetivaram uma transação. A transação, da maneira como foi 

celebrada, dá margem à sua judicial homologação, nos termos do que 

preconiza o artigo 487, inciso III do diploma adjetivo civil pátrio, sendo o ato 

em questão uma obrigação do magistrado quando a questão lhe é – da 

maneira como foi – submetida. Diante do exposto, HOMOLOGO, para que 

surtam os seus jurídicos e legais efeitos, o acordo efetivado entre as 

partes (id nº 12955769). Com supedâneo legal no artigo 487, inciso III, 

alínea “b” do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente 

processo, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Fica constituído, para todos os 

fins, o título executivo judicial. Dispensado, em primeiro grau de jurisdição, 

o pagamento de custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 

caput da lei n.º 9.099/95. Ficam as partes advertidas que em caso de 

recurso deverão depositar o valor do preparo, conforme Súmula 07 da 

Turma Recursal Única do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. 

Cientificadas, ainda, que em sendo confirmada esta decisão pela douta 

Turma Recursal, o sucumbente ficará sujeito às consequências previstas 

no artigo ora citado. Considerando que a presente comarca é servida por 

bancos de dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, 

nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, 

aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da 

sentença. Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado PJE/TJMT. Intimem-se. Cumpra-se. Água Boa, 27 de junho de 

2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001059-67.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARCSYSTEM MONITORES DE PLANTIO LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WESLEY ANGELO TONATTO VEIGA OAB - PR57417 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO CASTRO VILELA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001059-67.2017.8.11.0021 EXEQUENTE: 

MARCSYSTEM MONITORES DE PLANTIO LTDA - EPP Tratam-se os 

presentes autos de execução/processo em fase executiva onde, tentada 

a citação do executado, esta restara negativa. O artigo 53, parágrafo 4º, 

da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1.995, é claro ao especificar que: 

§ 4º Não encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o 

processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao 

autor. Infere-se de tal regramento que, no âmbito dos juizados especiais, 

não sendo localizado o devedor, deve o feito ser extinto, eventualmente 

remetendo-se o exequente às vias ordinárias, eis que naquela seara 

procedimental inviável é a citação por edital, conforme artigo 18, parágrafo 

2º da legislação de regência. Diante do exposto, em razão do não 

encontro do devedor, extingo o presente feito, sem resolução de mérito, 

nos termos do artigo 53, parágrafo 4º da Lei n.º 9.099/95. Sem custas ou 

honorários, nos termos do artigo 54 caput do citado regramento de 

regência. Considerando que o feito tramita na plataforma eletrônica 

PJE/TJMT, deixo de determinar a devolução de documentos à parte 

exequente. Considerando que a presente comarca é servida por bancos 

de dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos 

termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, 

aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da 

sentença. Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 27 de junho de 

2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001152-30.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

PHILIPPE WELLINGTON DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMADO JOSE FERREIRA FILHO OAB - MT0022124S (ADVOGADO)

DINALVA RIBEIRO DE SOUSA OAB - GO13340 (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001152-30.2017.8.11.0021 REQUERENTE: PHILIPPE 

WELLINGTON DE OLIVEIRA Trata-se o presente de embargos de 

declaração ajuizados pela parte em razão da sentença proferida nos 

presentes autos. Conforme expressa dicção legal aposta no artigo 494, 

inciso II do Código de Processo Civil, após publicada a sentença – que no 

presente caso, conforme salientado no próprio provimento, deu-se com a 

inclusão de seus termos no sistema informatizado PJE/TJMT – somente 

pode o juiz alterá-la - quando não for para corrigir inexatidões materiais ou 

erros de cálculo - por meio de embargos de declaração. Vê-se que os 

embargos tem o condão de, eventualmente e em razão de seu possível 

efeito infringente, modificar a sentença. No entanto, o mesmo regramento 

de regência citado, em seu artigo 1.022, é claro ao aduzir que: Art. 1.022. 

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - 

esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de 

ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III - corrigir erro material. Verifica-se, portanto, que as 

únicas e expressas permissões legais de cabimento dos embargos de 

declaração são quando da ocorrência de obscuridade, contradição ou 

omissão no provimento jurisdicional, ou para correção de erro material, 

não sendo referido meio de impugnação mais cabível em caso de dúvida, 

consoante autorizava a anterior redação do dispositivo. É de se 

reconhecer, por tais razões, que os embargos de declaração são um 

recurso de fundamentação vinculada ou de estrito direito, posto que 

encontram-se expressamente previstas as hipóteses de seu cabimento e, 

evidentemente, somente em tais situações é ele cabível. Somente a 

alegação da hipótese de cabimento é apta para seu recebimento - sendo 

ele tempestivo - já que o recurso em questão independe de preparo, nos 

termos do artigo 1.023 do diploma adjetivo civil. No entanto, pela análise 

acurada de seus termos, vê-se que na verdade a parte não requer a 

reforma da sentença em razão da existência de algum vício expresso 

como hipótese de cabimento dos embargos, mas tão somente por sua 

irresignação com o teor e resultado do julgado. Forçoso então reconhecer 

que o que a parte pleiteia não pode ser verificado/acolhido no âmbito dos 

embargos, posto que somente o recurso cabível na hipótese tem o condão 

de devolver a outro órgão jurisdicional a competência funcional para 

avaliar se realmente houve error in procedendo ou error in judicando. 

Eventual entendimento fático ou jurídico explanado pelo órgão jurisdicional 

de piso somente pode ser revisto no âmbito recursal pelo grau de 

jurisdição superior. Outrossim, não verificando este órgão jurisdicional 

qualquer vício que macule o provimento exarado, recebo os embargos – 

por tempestivos – e, no mérito, nego-lhe provimento. Sem custas, nos 

termos do artigo 1.023 caput do Código de Processo Civil. Deixo de 

condenar as partes em honorários advocatícios na presente fase 

processual, eis que incabíveis. Considerando que a presente comarca é 

servida por bancos de dados eletrônicos de registros e movimentações 

processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das 

Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - 

CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o 

registro da sentença. Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado PJE/TJMT. Intimem-se. Cumpra-se. Água Boa, 27 de junho de 

2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Comarca de Alto Araguaia

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 73848 Nr: 2642-44.2016.811.0020

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WEIGLA DOS SANTOS VAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KARLA AMORIM MELO 

MARTINS - OAB:24166/O/MT

 Autos n. 2642-44.2016.811.0020 (cód. 73848).

Vistos.

1. Cuida-se de pedido de progressão de regime prisional apresentado por 

WEIGLA DOS SANTOS VAZ, atualmente em regime fechado.

2. Malgrado a divergência quanto às planilhas de remição de pena 

constantes dos autos (ref. 67 e 54), verifico que o cálculo de pena 

homologado por este juízo (ref. 27), indica que no dia 18/06/2018 foi 

atingido o requisito objetivo necessário à progressão de regime, sem 

considerar eventual direito a remição.

3. Contudo, faz-se necessário o preenchimento do requisito subjetivo pelo 

reeducando, motivo pelo qual, DETERMINO a intimação da advogada 

constituída para carrear aos autos o atestado de comportamento 

carcerário atualizado do reeducando, nos moldes do artigo 112 da Lei n. 

7.210/1984.

4. Em seguida, DÊ-SE vista dos autos ao Ministério Público para 

manifestação quanto ao pedido de progressão de regime.

5. Após, FAÇAM-ME conclusos.

6. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 28 de junho de 2018.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

Juiz de Direito em Substituição Legal

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000040-29.2017.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

HELENITA MARIA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS SILVA ZANOTTO OAB - MT23637/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MG79757 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA SENTENÇA Processo: 

1000040-29.2017.8.11.0020. REQUERENTE: HELENITA MARIA DOS 

SANTOS REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S.A VISTOS, A parte autora 

alega que necessitou ir ao banco para buscando atendimento, e que 

permaneceu por aproximadamente 1h30min sem atendimento, pugnando 

assim pela condenação da reclamada em danos morais. Em sua 

contestação, a reclamada requer a improcedência dos pedidos formulados 

na exordial por ausência de pressuposto para a afirmação da sua 

responsabilidade civil. É o necessário, atendido o disposto no art. 38 da 

Lei nº 9.099/95. DECIDO. O litígio versa sobre matéria exclusivamente de 

direito, encontrando-se o julgamento antecipado, eis que presente a 

hipótese do art. 355, I do CPC, não havendo necessidade de produção de 

outras provas, em audiência, ou não. Sigo a orientação do Superior 

Tribunal de Justiça no sentido de que “(...) presentes as condições que 

ensejam julgamento antecipado da causa, é dever do Juiz e não mera 

faculdade, de assim proceder.” (Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, REsp 

n.º 2.832-RJ, DJU 17.09.90, pág. 9513). Então, atento aos princípios da 

economia e celeridade processual, passo a decidir. Rejeito a preliminar de 

mérito suscitada pela parte ré, quanto a inexistência de documentos 

essenciais para a propositura da demanda, uma vez que a reclamante fez 

a juntada de todos os documentos possíveis a prova do dano 

eventualmente ocorrido. O pedido veio escorado no disposto na Lei 

Estadual 7.872/2002, (que dispõe sobre o atendimento ao consumidor nos 

caixas das agências bancárias no Estado de Mato Grosso) estabelece o 

tempo razoável de 15 minutos para atendimento em dias normais, ou, no 

máximo, 30 minutos em dias anormais. Inobstante a previsão legal retro 

transcrita, é do meu entendimento, contudo, que a espera em filas de 

atendimento bancário não tem o condão de, por si só, agredir a honra e/ou 

a personalidade de quem quer que seja ao ponto de ser elevada ao 

patamar de “dano moral”. De fato, dano moral, como bem conceitua MARIA 

CELINA BODIN DE MORAES (Danos à Pessoa Humana. Uma leitura 

civil-constitucional dos danos morais. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, pag. 
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189) “não será toda e qualquer situação de sofrimento, tristeza, transtorno 

ou aborrecimento que ensejará a reparação, mas apenas aquelas 

situações graves o suficiente para afetar a dignidade humana em seus 

diversos substratos materiais, já identificados, quais sejam, a igualdade, a 

integridade psicofísica, a liberdade e a solidariedade familiar ou social, no 

plano expatrimonial em sentido estrito”. É que “o dano moral tem como 

causa a injusta violação a uma situação jurídica subjetiva expatrimonial, 

protegida pelo ordenamento jurídico através da cláusula geral de tutela da 

personalidade que foi instituída e tem sua fonte na Constituição Federal, 

em particular e diretamente decorrente do princípio (fundante) da 

dignidade da pessoa humana (também identificado com o princípio geral de 

respeito à dignidade humana)”. Com efeito, estender-se, demasiadamente, 

o dano moral implica “banalizar a reparação das lesões de cunho 

expatrimonial”, razão pela qual se conclui que “os tribunais, já de algum 

tempo, vêm tentando impedir que meros aborrecimentos do cotidiano 

passem a ser catalogados como geradores de dano moral, principalmente 

quando contornáveis por vias patrimoniais” (Ibid., p. 172). O Superior 

Tribunal de Justiça, em casos análogos ao dos autos, já decidiu que “o 

mero dissabor não pode ser alçado ao patamar do dano moral, mas 

somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da vida, 

causando fundadas aflições ou angústias no espírito de quem ela se 

dirige” (Resp. 599538/MA, Quarta Turma, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, 

publicado no DJU de 06.09.2004); “AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. POUCO TEMPO DE ESPERA EM 

FILA DE BANCO. MERO DISSABOR. DANO MORAL. NÃO 

CARACTERIZADO. 1. O pouco tempo de espera em fila de banco não tem 

o condão de expor a pessoa a vexame ou constrangimento perante 

terceiros, não havendo que se falar em intenso abalo psicológico capaz 

de causar aflições ou angústias extremas. 2. Situação de mero 

aborrecimento ou dissabor não suscetível de indenização por danos 

morais. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ – AgReg mo 

Ag 1422960/SC – Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti – 4ª Turma – J. 

27.03.2012 – Publ. DJe 09.04.2012).” Neste mesmo sentido é o já 

pacificado entendimento das Turmas Recursais deste Estado acerca do 

tema. Confira-se: “INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUSENCIA DOS 

PRESSUPOSTOS LEGAIS DO DEVER DE INDENIZAR – LEI MUNICIPAL QUE 

IMPÕE SANÇÃO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE DESCUMPRE A LEI – 

SENTENÇA REFORMADA. 1. O descumprimento da Lei Municipal que 

dispõe sobre o limite de atendimento ao cliente, nas instituições 

financeiras, não implica, necessariamente, na ocorrência de dano, com 

indenização em beneficio do consumidor. 2. A demora na fila do banco, 

por mais incômodo que cause, não é capaz de atingir a dignidade da 

pessoa humana, numa perspectiva de dano moral, tendo em vista que não 

causam, a não ser que se trate de período de tempo muito grande, uma 

dor íntima capaz de justificar uma condenação a titulo de dano moral.” 

(Recurso Cível Inominado nº 3755/2007 - 3ª Turma Recursal dos Juizados 

Especiais do Estado de Mato Grosso – Relatora: Doutora Maria Aparecida 

Ribeiro – julgado em 29-11-2007). Cumpre ressaltar que, no caso em tela, 

a parte autora não produziu uma única prova de que o tempo de espera na 

fila do banco lhe causou transtornos de ordem personalíssima ou 

psicológica, ou de que o fez deixar de atender a outro compromisso 

pessoal ou profissional de suma importância, com possibilidade de prejuízo 

financeiro, trazendo ao processo apenas e tão somente a senha com o 

horário de sua chegada e saída do banco, documento este que, por si só, 

não é suficiente para comprovar o tempo real que a parte reclamante 

permaneceu na fila esperando atendimento, uma vez que é perfeitamente 

possível pegar uma senha e sair do banco para fazer outras coisas e 

voltar horas depois para ser atendido; ou de que a operação bancária que 

pretendia fazer não podia ser feita via caixa eletrônico ou pela internet, ou, 

ainda, que lá não se encontrava atendendo interesse de seu empregador 

ou de qualquer outra pessoa a que fosse funcionalmente subordinada. 

Saliento, por último, que não se está afirmando aqui que o fato relatado na 

exordial não gerou aborrecimentos, mas sim deixando claro que 

aborrecimentos ou pequenos incômodos como o relatado na inicial não 

podem ser elevados à categoria de dano moral, o qual, conforme lição do 

mestre Yussef Said Cahali: "... é a dor resultante da violação de um bem 

juridicamente tutelado, sem repercussão patrimonial. Seja dor física - 

dor-sensação, como a denomina Carpenter, nascida de uma lesão 

material; seja a dor moral, dor-sentimento, de causa imaterial". (in Dano e 

Indenização. São Paulo: RT, 1980, p. 7). Entendimento diferente deveria 

levar as pessoas a não apenas intentar tal tipo de ação contra instituições 

bancárias, mas, também, contra repartições públicas, supermercados, 

hospitais e clínicas médicas, agências lotéricas, estádios de futebol, 

shows, cinemas, etc. Ante o exposto, nos termos do art. 487, inc. I, do 

Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos veiculados 

na inicial extinguindo o processo com resolução de mérito. Sem custas e 

sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). 

Submeto a presente decisão ao Juiz Togado (art. 40, da Lei nº 9.099/95). 

CARLOS AUGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo Vistos. 1. HOMOLOGO a 

sentença proferida pelo juiz leigo, nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

2. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE 

FARIA MENDES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000050-39.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

DEUZANIA MARQUES VILELA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEUZANIA MARQUES VILELA ALVES OAB - MT0005177A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

H. A. PIMENTA & CIA LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA ATO ORDINATÓRIO. Nos termos 

da legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 

17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de: designar Audiência de 

Conciliação para o dia 27/08/2018, às 12:40 horas (MT). ALTO 

ARAGUAIA, 3 de julho de 2018. CASSIRENE VICENTE MIRANDA 

RODRIGUES Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA E INFORMAÇÕES: RUA ONILDO TAVEIRA, 

S/N, VILA AEROPORTO, ALTO ARAGUAIA - MT - CEP: 78780-000 - 

TELEFONE: (66) 34811811

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000015-79.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

LUANA CRISTINA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA BARBOSA RIBEIRO OAB - MT0013654A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DISTRIBUIDORA ATACADISTA GMX LTDA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA DESPACHO Processo: 

1000015-79.2018.8.11.0020. REQUERENTE: LUANA CRISTINA DA SILVA 

REQUERIDO: DISTRIBUIDORA ATACADISTA GMX LTDA - ME Vistos. 1. 

Ante ao teor da certidão lançada na movimentação nº 13295600, RECEBO 

o recurso protocolado no evento nº 12765648, somente no efeito 

devolutivo (art. 43 da Lei 9.099/95), com a gratuidade da Justiça, por ser a 

parte recorrente pobre na forma da Lei. 2. Tendo em vista que a parte 

reclamada mesmo citada não apresentou contestação, ENCAMINHEM-SE 

estes autos, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas para a Turma 

Recursal dos Juizados Especiais Cíveis deste Estado. 3. CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000046-36.2017.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA MARTINS DE BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA BARBOSA RIBEIRO OAB - MT0013654A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA DESPACHO Processo: 

1000046-36.2017.8.11.0020; Valor causa: R$ 30.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: SANDRA MARTINS DE BARROS Parte Ré: 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos. 1. Em razão de decisão 

proferida pelo Tribunal, a sentença recorrida foi mantida. Desta forma, 
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ARQUIVEM-SE os autos mediante anotações e baixas de estilo conforme 

CNGC/MT. 2. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. 

PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Comarca de Barra do Bugres

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 44246 Nr: 472-48.2010.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZA HELENA FERREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para devolver os 

autos em 48 horas, sob pena de o busca e apreensão dos autos

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 108867 Nr: 1070-89.2016.811.0008

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BAYER CROPSCIENCE LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL AGROVISA PRODUTOS 

AGROPECUÁRIOS E REPRESENTAÇÕES LTDA, CLÁUDIO METELLO, 

SELMA DO ROCIO LATUF SALOM METELLO, MARCOS LOPES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA GEMIO DOS REIS 

GONCALVES - OAB:134821

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, certifico que a 

contestação foi ofertada no prazo legal. Sendo assim, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar a parte autora para para efetuar depósito 

judicial da verba honorária, no prazo de 05 (cinco) dias, em consonância 

com o disposto no art. 95 do CPC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 133105 Nr: 363-53.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUNICE DOS SANTOS PINHEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIVO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIS ROSSI - OAB:4.616, 

WALESKA MALVINA PIOVAN MARTINAZZO - OAB:10910-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, certifico que a 

contestação foi ofertada no prazo legal. Sendo assim, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar a parte autora para querendo manifeste 

sobre a contestação ofertada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 135820 Nr: 2041-06.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZILDA CORSINO DOS SANTOS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, certifico que a 

contestação foi ofertada no prazo legal. Sendo assim, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar a parte autora para querendo manifeste 

sobre a contestação ofertada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 102239 Nr: 3038-91.2015.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GONÇALINA FARIA DOS SANTOS FAXO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, certifico que a 

contestação foi ofertada no prazo legal. Sendo assim, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar a parte autora para querendo manifeste 

sobre a contestação ofertada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 96254 Nr: 5393-11.2014.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ANTONIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLIMPIA 

-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA REDIVO DA COSTA - 

OAB:16663

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, certifico que o 

requerido apresentou recurso de apelação no prazo legal. Sendo assim, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

querendo apresente as contrarrazões à apelação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 87154 Nr: 2936-40.2013.811.0008

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE BARRA 

DO BUGRES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE LUIS ROSSI - 

OAB:4.616

 Vistos etc.

1. Defiro o requerimento formulado pela Defensoria Pública na fl. 25/Verso.

2. Encaminhem-se os autos à contadoria judicial para promover a 

atualização do cálculo da dívida.

 3. Após a juntada do cálculo, conclusos para apreciação do segundo 

pedido na referida página.

 4. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 81840 Nr: 3552-49.2012.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDO GONÇALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:MT/12.183, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, certifico que o 

requerido apresentou recurso de apelação no prazo legal. Sendo assim, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

querendo apresente as contrarrazões à apelação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 105706 Nr: 5302-81.2015.811.0008
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA DE FIGUEIREDO NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gabriela Parra Santilio - 

OAB:8652

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, certifico que o 

requerido apresentou recurso de apelação no prazo legal. Sendo assim, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

querendo apresente as contrarrazões à apelação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 54176 Nr: 381-84.2012.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VITOR LUCIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO DE MELLO - 

OAB:13188-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO 

- OAB:OAB/MT 10.661

 Nesta data, nos termos da CNGC, impulsiono o feito para INTIMAR O 

REQUERIDO, mediante remessa dos autos, antes do levantamento dos 

valores, nos termos do PROVIMENTO Nº 68 de 03 de maio de 2018 do 

CNJ, para que se manifeste no prazo de 15 (quinze) dias.

2ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 106471 Nr: 5780-89.2015.811.0008

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVANETE PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KLEBER JOSE BARBOSA SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Vistos.

Trata-se de Homologação de Acordo Extrajudicial proposta por Ivanete 

Pereira dos Santos e Kleber Jose Barbosa Soares, através da Defensoria 

Pública, ambos devidamente qualificados nos autos.

Instado a se manifestar, o Ministério Público pugnou pela homologação do 

acordo oportunamente dedilhado (fls. 14).

 Relatado.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Os autos ora analisados apresentam que as partes são genitores do 

menor Pedro Lucas Santos Soares, e por estarem separados de fato, 

estabeleceram por meio deste acordo as regras quanto à guarda, 

alimentos e visitas do menor.

A transação pode ser definida como “o negócio jurídico bilateral através 

do qual as partes previnem ou extinguem relações jurídicas duvidosas ou 

litigiosas, por meio de concessões recíprocas, ou ainda em troca de 

determinadas vantagens pecuniárias”. Celebrada a transação quando tal 

relação jurídica já se encontrava deduzida em um processo, deverá este 

ser extinto, com resolução do mérito, através de sentença homologatória 

do ato compositivo.

No caso sob comento, a transação ocorreu, sendo que o acordo foi 

firmado pelas partes, conforme se comprova às fls. 05/06, e por estarem 

presentes os requisitos legais necessários, o acordo firmado pelas partes 

merece ser homologado.

 Isto posto, HOMOLOGO o acordo firmado entre as partes, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos e, conseqüentemente, decido o 

processo com resolução de mérito, com fulcro no art. 269, III, do Código de 

Processo Civil.

 Certificado o trânsito em julgado, proceda-se às baixas de estilo e, após, 

arquivem-se os autos.

Sem custas.

Dispensado o registro pelo Provimento 42/2008/CGJ.

Publique-se. Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 97852 Nr: 354-96.2015.811.0008

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARMEZITA PEREIRA DOS SANTOS, CRISTIANO 

PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE BARRA 

DO BUGRES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) HAMILTON RUFO JUNIOR, para devolução dos 

autos nº 354-96.2015.811.0008, Protocolo 97852, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis 

(Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 21310 Nr: 1398-05.2005.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENNY MOGOLLO TORRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA AQUINO DE OLIVEIRA - 

OAB:MT 7.230, ROSENI APARECIDA FARINÁCIO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto em correição,

 1. Levando-se em consideração que a parte embargada concordou com o 

cálculo apresentada pela embargante (fls. 210), Homologo o cálculo 

apresentado às fls. 201, para que surtam seus efeitos legais e jurídicos.

2. Determino que seja expedido ofício ao Egrégio Tribunal Regional Federal 

da 1ª Região – Brasília/DF, solicitando o pagamento das parcelas 

atrasadas, através de Requisição de Pequeno Valor (RPV) na importância 

descrita nos autos, assim como, em separado, das verbas honorárias de 

sucumbência.

3. Após, com a chegada do ofício oriundo do Egrégio Tribunal Federal da 

1º Região, dê-se novas vistas à embargada.

 4. Após, tornem-me os autos conclusos.

5. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 102329 Nr: 3096-94.2015.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FELICIA LUZIA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto em correição,

 1. Levando-se em consideração que a parte executada concordou com o 

cálculo apresentado pela exequente (fls. 68-v°), Homologo o cálculo 

apresentado às fls. 65, para que surtam seus efeitos legais e jurídicos.

2. Determino que seja expedido ofício ao Egrégio Tribunal Regional Federal 

da 1ª Região – Brasília/DF, solicitando o pagamento das parcelas 

atrasadas, através de Requisição de Pequeno Valor (RPV) na importância 

descrita nos autos, assim como, em separado, das verbas honorárias de 

sucumbência.

3. Após, com a chegada do ofício oriundo do Egrégio Tribunal Federal da 
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1º Região, dê-se novas vistas à embargada.

 4. Após, tornem-me os autos conclusos.

5. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 102817 Nr: 3390-49.2015.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRELINA POMBAL DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MATEUS ALVES ARAÚJO - 

OAB:PROCURADOR

 Visto em correição,

 1. Levando-se em consideração que a parte executada concordou com o 

cálculo apresentado pela exequente (fls. 78-v°), Homologo o cálculo 

apresentado às fls. 77, para que surtam seus efeitos legais e jurídicos.

2. Determino que seja expedido ofício ao Egrégio Tribunal Regional Federal 

da 1ª Região – Brasília/DF, solicitando o pagamento das parcelas 

atrasadas, através de Requisição de Pequeno Valor (RPV) na importância 

descrita nos autos, assim como, em separado, das verbas honorárias de 

sucumbência.

3. Após, com a chegada do ofício oriundo do Egrégio Tribunal Federal da 

1º Região, dê-se novas vistas à embargada.

 4. Após, tornem-me os autos conclusos.

5. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 101873 Nr: 2836-17.2015.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DAS DORES FIRMINO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12082/MT, ALUIRSON S. ARANTE JUNIOR - OAB:17.550/MT, 

WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto em correição,

 1. Trata-se de Embargos De Declaração opostos pelo Instituto Nacional de 

Seguro Social, aduzindo, em síntese, omissão na r. sentença de fls. 66/71.

2. Vieram-me os autos conclusos.

É o sucinto relato. Decido.

3. Compulsando os autos, verifico que inexistem as omissões ou 

contradições no tocante a análise explicitada no comando judicial 

invectivado, posto que foram devidamente sopesados neste os aspectos 

pertinentes da controvérsia relativos à estirpe de provimento exarado, 

consoante os elementos de convicção insertos na liça.

 3. Quanto à pretendida reconsideração para revisão da decisão 

embargada se revela despicienda, pois se trata de modificação possível 

apenas por via do recurso adequado.

4. Isto posto, conheço dos presentes embargos, mas os rejeito, por 

entender inexistentes na espécie, as hipóteses legalmente admitidas para 

o manejo destes (obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão), ex 

vi do disposto no artigo 1022, do NCPC, devendo permanecer o comando 

judicial atacado tal como está lançado.

5. Intime-se.

6. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 53995 Nr: 200-83.2012.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA BARQUEIRO SEGOBIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAMILTON RUFO JUNIOR - 

OAB:8.251-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto em correição,

 1. Levando-se em consideração que a parte executada concordou com o 

cálculo apresentado pela exequente (fls. 186-v°), Homologo o cálculo 

apresentado às fls. 184, para que surtam seus efeitos legais e jurídicos.

2. Determino que seja expedido ofício ao Egrégio Tribunal Regional Federal 

da 1ª Região – Brasília/DF, solicitando o pagamento das parcelas 

atrasadas, através de Requisição de Pequeno Valor (RPV) na importância 

descrita nos autos, assim como, em separado, das verbas honorárias de 

sucumbência.

3. Após, com a chegada do ofício oriundo do Egrégio Tribunal Federal da 

1º Região, dê-se novas vistas à embargada.

 4. Após, tornem-me os autos conclusos.

5. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 54424 Nr: 629-50.2012.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SABINA BENEDITA DE ALMEIDA E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEREMIAS CRUZ DIAS - 

OAB:13.326

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto em correição,

 1. Levando-se em consideração que a parte embargada concordou com o 

cálculo apresentada pela embargante (fls. 90), Homologo o cálculo 

apresentado às fls. 89, para que surtam seus efeitos legais e jurídicos.

2. Determino que seja expedido ofício ao Egrégio Tribunal Regional Federal 

da 1ª Região – Brasília/DF, solicitando o pagamento das parcelas 

atrasadas, através de Requisição de Pequeno Valor (RPV) na importância 

descrita nos autos, assim como, em separado, das verbas honorárias de 

sucumbência.

3. Após, com a chegada do ofício oriundo do Egrégio Tribunal Federal da 

1º Região, dê-se novas vistas à embargada.

 4. Após, tornem-me os autos conclusos.

5. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 54588 Nr: 793-15.2012.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZA MARIA DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCILENE TEIXEIRA FRANCO - 

OAB:12.315/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 1. Trata-se de Embargos De Declaração, pendente de pronunciamento 

judicial, oposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social, aduzindo, em 

síntese omissão na r. Sentença prolatada por este Juízo às fls. 166/173.

 2. Vieram-me os autos conclusos.

É o sucinto relato. Decido.

3. Compulsando os autos, verifico que inexistem as omissões ou 

contradições no tocante a análise explicitada no comando judicial 

invectivado, posto que foram devidamente sopesados neste os aspectos 

pertinentes da controvérsia relativos à estirpe de provimento exarado, 

consoante os elementos de convicção insertos na liça.

 3. Quanto à pretendida reconsideração para revisão da decisão 

embargada se revela despicienda, pois se trata de modificação possível 

apenas por via do recurso adequado.

4. Isto posto, conheço dos presentes embargos, mas os rejeito, por 

entender inexistentes na espécie, as hipóteses legalmente admitidas para 

o manejo destes (obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão), ex 

vi do disposto no artigo 1022, do NCPC, devendo permanecer o comando 

judicial atacado tal como está lançado.

5. Intime-se.

6. Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 48082 Nr: 4241-64.2010.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILDA PEREIRA DE OLIVEIRA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDA VOINE DE SOUZA 

NERI - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto em correição,

1. Instituto Nacional do Seguro Social - INSS apresentou Impugnação ao 

Cumprimento de Sentença em desfavor de Marilda Pereira de Oliveira.

2. Aduz o impugnante que a parte impugnada visa execução de valores 

relativos ao benefício de salário maternidade na qualidade de segurada 

especial, decorrente do nascimento de seu filho, no entanto, aduz o 

impugnante que tal benefício encontra-se prescrito, eis que o nascimento 

do filho da autora ocorreu em 06/01/2004 e o ajuizamento da ação tão 

somente em 06/01/2010, ou seja, mais de cinco anos após o surgimento 

da pretensão.

 3. A parte embargada apresentou impugnação, aduzindo, em síntese, a 

inocorrência de prescrição.

4. Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento e Decido.

5. Denota-se dos autos a suspeita da ocorrência do instituto da prescrição 

quanto à actio apresentada pela parte exequente.

 6. Em relação à situação apresentada, compulsando atentamente os 

autos, evidenciou sua ocorrência, vez que da propositura da ocorrência 

do fato gerador e o ajuizamento da ação passaram-se mais de cinco anos.

7. A Lei 8.213/1991 em seu artigo 103, parágrafo único, preleciona que 

“prescreve em cinco anos, a contar da data em que deveriam ter sido 

pagas, toda e qualquer ação para haver prestações vencidas ou 

quaisquer restituições ou diferenças devidas pela Previdência Social, 

salvo o direito dos menores, incapazes e ausentes, na forma do Código 

Civil”.

 8. Pois bem, sobre a temática, os Tribunais Superiores prelecionam:

 PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. BENEFÍCIO DE SALÁRIO 

MATERNIDADE. PRESCRIÇÃO. I - A prescrição não atinge o direito da 

requerente e sim eventuais prestações devidas no período anterior ao 

qüinqüênio contado a partir do ajuizamento da ação. II - Prescrição 

conhecida de ofício (art. 487, II, do novo CPC). Apelação da parte autora 

prejudicada. (TRF-3 - AC: 00227716420164039999 SP, Relator: 

DESEMBARGADOR FEDERAL SERGIO NASCIMENTO, Data de Julgamento: 

27/09/2016, DÉCIMA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 

DATA:05/10/2016).

PREVIDENCIÁRIO. SALÁRIO-MATERNIDADE. PRESCRIÇÃO DAS 

PARCELAS VENCIDAS. Em relação ao salário-maternidade, que é devido 

apenas por 120 dias, ocorre a prescrição das parcelas vencidas quando 

houver o transcurso de mais de cinco anos entre a data do nascimento do 

filho e a propositura da ação, excetuadas as hipóteses em que o prazo 

esteve suspenso. (TRF-4 - AC: 57049320154049999 PR 0005704- 

93.2015.404.9999, Relator: ROGERIO FAVRETO, Data de Julgamento: 

30/06/2015, QUINTA TURMA)

PREVIDENCIÁRIO. SALÁRIO-MATERNIDADE. PRESCRIÇÃO DAS 

PARCELAS VENCIDAS. Em relação ao salário-maternidade, que é devido 

apenas por 120 dias, ocorre a prescrição das parcelas vencidas quando 

houver o transcurso de mais de cinco anos entre a data do nascimento do 

filho e a propositura da ação, excetuadas as hipóteses em que o prazo 

esteve suspenso. (TRF-4 - AC: 4336920164049999 RS 0000433- 

69.2016.404.9999, Relator: PAULO AFONSO BRUM VAZ, Data de 

Julgamento: 12/04/2016, QUINTA TURMA, Data de Publicação: D.E. 

28/04/2016).

 9. Desse modo, em análise aos documentos aportados aos autos, 

verifica-se que o fato gerador do direito (nascimento do filho da autora) 

ocorreu na data de 06 de janeiro de 2004 e o ajuizamento da ação ocorreu 

tão somente no dia 13 de dezembro de 2010, ou seja, mais de 05 (cinco) 

anos após o parto, demonstrando, portanto, inobservância do prazo 

quinquenal estabelecido no artigo 103, § único da Lei 8.213/1991, razão 

pela qual o reconhecimento da prescrição da pretensão indenizatória é à 

medida que se impõe.

 10. Registre-se por oportuno, que o acórdão de fls. 111/115, que manteve 

a sentença de procedência, não analisou, nem afastou expressamente a 

ocorrência de prescrição do caso dos autos, assim, uma vez verificada 

deve ser decretado a qualquer tempo e grau de jurisdição nos termos do 

artigo 193 do Código Civil.

11. Portanto, sem que sejam necessárias maiores elucubrações acerca do 

feito, vemos que presente está o instituto da prescrição, razão pela qual 

deve a presente impugnação ao cumprimento de sentença ser acolhida.

 12. Ante ao exposto, ACOLHO os embargos à execução, e RECONHEÇO 

A PRESCRIÇÃO, declarando extinto o processo, com resolução do mérito, 

com fulcro no artigo 487, II do Código de Processo Civil.

 13. Publique-se. Intime-se.

 14. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 21537 Nr: 1529-77.2005.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO SOARES MEDEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA AQUINO DE OLIVEIRA - 

OAB:MT 7.230, ROSENI APARECIDA FARINACIO - OAB:MT 4.747

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 12. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a impugnação à execução, 

com resolução de mérito, nos termos do artigo 487 inciso I do Novo Código 

de Processo Civil, e homologo o cálculo apresentado às fls. 206, para que 

surtam seus efeitos legais e jurídicos.13. Conforme disposição contida no 

artigo 910, §1º, do Novo Código de Processo Civil, e com base no artigo 

100, caput, da Constituição Federal e Resolução n.º 115, de 29 de Junho 

de 2010 do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, determino a expedição de 

Precatório ao Tribunal Regional Federal da 1º Região.14. Em sendo o valor 

exequendo inferior à 60 (sessenta) salários mínimos, autorizo a 

substituição do Precatório por Requisição de Pequeno Valor – RPV, 

conforme autorizativo do artigo 100, parágrafo 3º da Constituição 

Federal.15. Por fim, anoto que a requisição de pagamento deverá ser 

emitida em duas guias separadas, sendo uma em nome da parte 

beneficiária, e outra em nome do patrono da parte, referente aos 

honorários sucumbenciais.16. Após, com a chegada do ofício oriundo do 

Egrégio Tribunal Federal da 1º Região, dê-se novas vistas à exequente. 

17. Não são devidas custas judiciais e honorários advocatícios, uma vez 

que, a exequente é beneficiária da Justiça Gratuita de forma que se 

encontra sob a égide da isenção contida na Lei n.º 1.060/50.P.R.I. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 42523 Nr: 2429-21.2009.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE LURDES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAMILTON RUFO JUNIOR - 

OAB:8.251-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto em correição,

 1. Trata-se de Embargos De Declaração opostos pelo Instituto Nacional de 

Seguro Social, aduzindo, em síntese, omissão na r. sentença de fls. 

165/172.

2. Vieram-me os autos conclusos.

É o sucinto relato. Decido.

3. Compulsando os autos, verifico que inexistem as omissões ou 

contradições no tocante a análise explicitada no comando judicial 

invectivado, posto que foram devidamente sopesados neste os aspectos 

pertinentes da controvérsia relativos à estirpe de provimento exarado, 

consoante os elementos de convicção insertos na liça.

 3. Quanto à pretendida reconsideração para revisão da decisão 

embargada se revela despicienda, pois se trata de modificação possível 

apenas por via do recurso adequado.

4. Isto posto, conheço dos presentes embargos, mas os rejeito, por 
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entender inexistentes na espécie, as hipóteses legalmente admitidas para 

o manejo destes (obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão), ex 

vi do disposto no artigo 1022, do NCPC, devendo permanecer o comando 

judicial atacado tal como está lançado.

5. Intime-se.

6. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 44218 Nr: 444-80.2010.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Tereza Cesário Menezes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE BRAZÃO BARRETO 

SCANTAMBURLO - OAB:MT - 17366-A, Mauricio de Carvalho - 

OAB:10.052

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do Estado de 

Mato Grosso - OAB:

 Visto em correição,

 1. Levando-se em consideração que a parte embargada concordou com o 

cálculo apresentada pela embargante (fls. 123), Homologo o cálculo 

apresentado às fls. 122/122-v°, para que surtam seus efeitos legais e 

jurídicos.

2. Determino que seja expedido ofício ao Egrégio Tribunal Regional Federal 

da 1ª Região – Brasília/DF, solicitando o pagamento das parcelas 

atrasadas, através de Requisição de Pequeno Valor (RPV) na importância 

descrita nos autos, assim como, em separado, das verbas honorárias de 

sucumbência.

3. Após, com a chegada do ofício oriundo do Egrégio Tribunal Federal da 

1º Região, dê-se novas vistas à embargada.

 4. Após, tornem-me os autos conclusos.

5. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 106166 Nr: 5584-22.2015.811.0008

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DE LOURDES VIANA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mateus Alves Araújo - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO 

- OAB:8075, ARIANE GOMES PAVEZI - OAB:14.305, KEYWALDO VIEIRA 

NASCIMENTO - OAB:14519/E

 12. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a impugnação à execução, 

com resolução de mérito, nos termos do artigo 487 inciso I do Novo Código 

de Processo Civil, e homologo o cálculo apresentado às fls. 17/19, para 

que surtam seus efeitos legais e jurídicos.13. Conforme disposição contida 

no artigo 910, §1º, do Novo Código de Processo Civil, e com base no artigo 

100, caput, da Constituição Federal e Resolução n.º 115, de 29 de Junho 

de 2010 do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, determino a expedição de 

Precatório ao Tribunal Regional Federal da 1º Região.14. Em sendo o valor 

exequendo inferior à 60 (sessenta) salários mínimos, autorizo a 

substituição do Precatório por Requisição de Pequeno Valor – RPV, 

conforme autorizativo do artigo 100, parágrafo 3º da Constituição 

Federal.15. Por fim, anoto que a requisição de pagamento deverá ser 

emitida em duas guias separadas, sendo uma em nome da parte 

beneficiária, e outra em nome do patrono da parte, referente aos 

honorários sucumbenciais.16. Após, com a chegada do ofício oriundo do 

Egrégio Tribunal Federal da 1º Região, dê-se novas vistas à exequente. 

17. Não são devidas custas judiciais e honorários advocatícios, uma vez 

que, a exequente é beneficiária da Justiça Gratuita de forma que se 

encontra sob a égide da isenção contida na Lei n.º 1.060/50.P.R.I. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 84572 Nr: 760-88.2013.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DORALICE ANTONIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEREMIAS CRUZ DIAS - 

OAB:13.326

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto em correição,

 1. Levando-se em consideração que a parte embargada concordou com o 

cálculo apresentada pela embargante (fls. 78), Homologo o cálculo 

apresentado às fls. 74/75, para que surtam seus efeitos legais e jurídicos.

2. Determino que seja expedido ofício ao Egrégio Tribunal Regional Federal 

da 1ª Região – Brasília/DF, solicitando o pagamento das parcelas 

atrasadas, através de Requisição de Pequeno Valor (RPV) na importância 

descrita nos autos, assim como, em separado, das verbas honorárias de 

sucumbência.

3. Após, com a chegada do ofício oriundo do Egrégio Tribunal Federal da 

1º Região, dê-se novas vistas à embargada.

 4. Após, tornem-me os autos conclusos.

5. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 89820 Nr: 174-17.2014.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIRCEU NERIS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAMILTON RUFO JUNIOR - 

OAB:8.251-B, JOSÉ ROBERTO CURVO GARCIA - OAB:MAT.1553454

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 12. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a impugnação à execução, 

com resolução de mérito, nos termos do artigo 487 inciso I do Novo Código 

de Processo Civil, e homologo o cálculo apresentado às fls. 181/183, para 

que surtam seus efeitos legais e jurídicos.13. Conforme disposição contida 

no artigo 910, §1º, do Novo Código de Processo Civil, e com base no artigo 

100, caput, da Constituição Federal e Resolução n.º 115, de 29 de Junho 

de 2010 do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, determino a expedição de 

Precatório ao Tribunal Regional Federal da 1º Região.14. Em sendo o valor 

exequendo inferior à 60 (sessenta) salários mínimos, autorizo a 

substituição do Precatório por Requisição de Pequeno Valor – RPV, 

conforme autorizativo do artigo 100, parágrafo 3º da Constituição 

Federal.15. Por fim, anoto que a requisição de pagamento deverá ser 

emitida em duas guias separadas, sendo uma em nome da parte 

beneficiária, e outra em nome do patrono da parte, referente aos 

honorários sucumbenciais.16. Após, com a chegada do ofício oriundo do 

Egrégio Tribunal Federal da 1º Região, dê-se novas vistas à exequente. 

17. Não são devidas custas judiciais e honorários advocatícios, uma vez 

que, a exequente é beneficiária da Justiça Gratuita de forma que se 

encontra sob a égide da isenção contida na Lei n.º 1.060/50.P.R.I. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 92290 Nr: 2352-36.2014.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DA CONCEIÇÃO GOMES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADELAINE FEIJO MACEDO - 

OAB:

 Visto em correição,

 1. Levando-se em consideração que a parte executada concordou com o 

cálculo apresentado pela exequente (fls. 91/91-v°), Homologo o cálculo 

apresentado às fls. 88, para que surtam seus efeitos legais e jurídicos.

2. Determino que seja expedido ofício ao Egrégio Tribunal Regional Federal 

da 1ª Região – Brasília/DF, solicitando o pagamento das parcelas 

atrasadas, através de Requisição de Pequeno Valor (RPV) na importância 

descrita nos autos, assim como, em separado, das verbas honorárias de 

sucumbência.
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3. Após, com a chegada do ofício oriundo do Egrégio Tribunal Federal da 

1º Região, dê-se novas vistas à embargada.

 4. Após, tornem-me os autos conclusos.

5. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 97273 Nr: 6214-15.2014.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RITA DE CASSIA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto em correição,

 1. Levando-se em consideração que a parte embargada concordou com o 

cálculo apresentada pela embargante (fls. 64), Homologo o cálculo 

apresentado às fls. 60, para que surtam seus efeitos legais e jurídicos.

2. Determino que seja expedido ofício ao Egrégio Tribunal Regional Federal 

da 1ª Região – Brasília/DF, solicitando o pagamento das parcelas 

atrasadas, através de Requisição de Pequeno Valor (RPV) na importância 

descrita nos autos, assim como, em separado, das verbas honorárias de 

sucumbência.

3. Após, com a chegada do ofício oriundo do Egrégio Tribunal Federal da 

1º Região, dê-se novas vistas à embargada.

 4. Após, tornem-me os autos conclusos.

5. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 44252 Nr: 478-55.2010.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NIGERSON LEOPOLDINO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - 

OAB:9309/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto em correição,

 1. Trata-se de Embargos De Declaração opostos pelo Instituto Nacional de 

Seguro Social, aduzindo, em síntese, omissão na r. sentença de fls. 152.

2. Vieram-me os autos conclusos.

É o sucinto relato. Decido.

3. Compulsando os autos, verifico que inexistem as omissões ou 

contradições no tocante a análise explicitada no comando judicial 

invectivado, posto que foram devidamente sopesados neste os aspectos 

pertinentes da controvérsia relativos à estirpe de provimento exarado, 

consoante os elementos de convicção insertos na liça.

 3. Quanto à pretendida reconsideração para revisão da decisão 

embargada se revela despicienda, pois se trata de modificação possível 

apenas por via do recurso adequado.

4. Isto posto, conheço dos presentes embargos, mas os rejeito, por 

entender inexistentes na espécie, as hipóteses legalmente admitidas para 

o manejo destes (obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão), ex 

vi do disposto no artigo 1022, do NCPC, devendo permanecer o comando 

judicial atacado tal como está lançado.

5. Intime-se.

6. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 48769 Nr: 496-42.2011.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEIDE BENEDITA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA 

OAB/MT 9.309 CPF 924.435.911-15 - OAB:9.309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto em correição,

 1. Levando-se em consideração que a parte executada concordou com o 

cálculo apresentada pela exequente (fls. 150-v°), Homologo o cálculo 

apresentado às fls. 145, para que surtam seus efeitos legais e jurídicos.

2. Determino que seja expedido ofício ao Egrégio Tribunal Regional Federal 

da 1ª Região – Brasília/DF, solicitando o pagamento das parcelas 

atrasadas, através de Requisição de Pequeno Valor (RPV) na importância 

descrita nos autos, assim como, em separado, das verbas honorárias de 

sucumbência.

3. Após, com a chegada do ofício oriundo do Egrégio Tribunal Federal da 

1º Região, dê-se novas vistas à embargada.

 4. Após, tornem-me os autos conclusos.

5. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 48771 Nr: 498-12.2011.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZA PEREIRA FRANCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEREMIAS CRUZ DIAS - 

OAB:13.326

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto em correição,

 1. Levando-se em consideração que a parte executada concordou com o 

cálculo apresentado pela exequente (fls. 110-v°), Homologo o cálculo 

apresentado às fls. 106/107, para que surtam seus efeitos legais e 

jurídicos.

2. Determino que seja expedido ofício ao Egrégio Tribunal Regional Federal 

da 1ª Região – Brasília/DF, solicitando o pagamento das parcelas 

atrasadas, através de Requisição de Pequeno Valor (RPV) na importância 

descrita nos autos, assim como, em separado, das verbas honorárias de 

sucumbência.

3. Após, com a chegada do ofício oriundo do Egrégio Tribunal Federal da 

1º Região, dê-se novas vistas à embargada.

 4. Após, tornem-me os autos conclusos.

5. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 21438 Nr: 1512-41.2005.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELCIO DIAS MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA AQUINO DE OLIVEIRA - 

OAB:MT 7.230, REYNALDO BOTELHO DA FONSECA ACCIOLY JR. - 

OAB:7581-MT, WALQUIRIA RODRIGUES BARRETO - OAB:MT 9.452

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 12. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a impugnação à execução, 

com resolução de mérito, nos termos do artigo 487 inciso I do Novo Código 

de Processo Civil, e homologo o cálculo apresentado às fls. 228/230, para 

que surtam seus efeitos legais e jurídicos.13. Conforme disposição contida 

no artigo 910, §1º, do Novo Código de Processo Civil, e com base no artigo 

100, caput, da Constituição Federal e Resolução n.º 115, de 29 de Junho 

de 2010 do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, determino a expedição de 

Precatório ao Tribunal Regional Federal da 1º Região.14. Em sendo o valor 

exequendo inferior à 60 (sessenta) salários mínimos, autorizo a 

substituição do Precatório por Requisição de Pequeno Valor – RPV, 

conforme autorizativo do artigo 100, parágrafo 3º da Constituição 

Federal.15. Por fim, anoto que a requisição de pagamento deverá ser 

emitida em duas guias separadas, sendo uma em nome da parte 

beneficiária, e outra em nome do patrono da parte, referente aos 

honorários sucumbenciais.16. Após, com a chegada do ofício oriundo do 

Egrégio Tribunal Federal da 1º Região, dê-se novas vistas à exequente. 

17. Não são devidas custas judiciais e honorários advocatícios, uma vez 

que, a exequente é beneficiária da Justiça Gratuita de forma que se 

encontra sob a égide da isenção contida na Lei n.º 1.060/50.P.R.I. 

Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 91383 Nr: 1573-81.2014.811.0008

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MATO 

GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERICA XAVIER MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ROBERTO BRAZ SILVA 

- OAB:10.885

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto em correição,

 Indefiro o pedido de fls. 51, eis que já fora deferido pelo Juízo às fls. 42.

Desse modo, intime-se a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, requerer o que entender de direito, sob pena de arquivamento.

Decorrido o prazo sem manifestação ou mera reiteração de pedido já 

indeferido pelo Juízo, certifique-se e arquivem-se os autos 

independentemente de nova conclusão.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 84280 Nr: 651-74.2013.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissao de 

Associados do Sudoeste de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SHIRLEY FERREIRA DOS SANTOS, CARLOS 

ANTONIO DA GAMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE CHEKERDEMIAN - 

OAB:11876-A, MARCOS ANDRE HONDA FLORES - OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto em correição,

 Indefiro o pedido de fls. 82/84, eis que já fora deferido pelo Juízo às fls. 

67.

Desse modo, intime-se a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, requerer o que entender de direito, sob pena de arquivamento.

Decorrido o prazo sem manifestação ou mera reiteração de pedido já 

indeferido pelo Juízo, certifique-se e arquivem-se os autos 

independentemente de nova conclusão.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 27008 Nr: 264-69.2007.811.0008

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPE-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISDS-M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA BEATRIZ CORRÊA DA 

COSTA S. SOARES - OAB:SUBPROCURADORA, LUIZ PAULO REIS 

ARAUJO - OAB:16803/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto em correição,

 Indefiro o pedido de fls. 39, eis que já fora deferido pelo Juízo às fls. 26.

Desse modo, intime-se a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, requerer o que entender de direito, sob pena de arquivamento.

Decorrido o prazo sem manifestação ou mera reiteração de pedido já 

indeferido pelo Juízo, certifique-se e arquivem-se os autos 

independentemente de nova conclusão.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 37415 Nr: 3774-56.2008.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS AUGUSTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CACIQUE PROMOTORIA DE VENDAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEDIJANE ZANDONADI - 

OAB:OAB/MT 5.361

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO NEVES COSTA - 

OAB:12406-A/MT, MARCIA MARIA DA SILVA - OAB:128938/SP, 

RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 Visto em correição,

 1. Intime-se a parte devedora, para que no prazo de 15 (quinze) dias 

efetue o pagamento do valor do débito (fls. 159/161), ou comprovar que já 

o fez, sob pena de incidência de multa de 10 % (dez por cento), nos 

termos do art. 523, §1º do Código de Processo Civil.

2. Findo prazo, o que deverá ser certificado nos autos, intime-se a parte 

exequente, para querendo, requerer o que entender de direito.

 3. Cumpra-se.

4. Às Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 46550 Nr: 2716-47.2010.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERETIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO OESTE DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NIVALDO DE BESSA, ANA CLAUDIA OLIVEIRA 

BELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:OAB/MT 19077-A, DANIEL VICTOR FARIAS CASTRO - 

OAB:17.609/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:19077-A

 Visto em correição,

Indefiro o pedido de fls. 110, haja vista que é de competência das partes 

promoverem o normal prosseguimento do feito, informando e aportando 

aos autos os atos e diligências que lhe competem.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 30 (trinta) dias, promova os 

atos e diligências que lhe competem, apresentando aos autos bens 

passíveis de penhora, sob pena de arquivamento.

Decorrido o prazo assinalado sem manifestação ou com mera reiteração 

de pedido já indeferido pelo Juízo, certifique-se e arquivem-se os autos, 

independentemente de nova conclusão.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 111174 Nr: 2410-68.2016.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SICREDI COOPERATIVA DE CRÉDITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILIDIEISSE CRISTINA DA S NICOLINI ME, 

Milidieisse Cristina Da Silva Nicolini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:OAB/MT 19077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto em correição,

Indefiro o pedido de fls. 92, haja vista que é de competência das partes 

promoverem o normal prosseguimento do feito, informando e aportando 

aos autos os atos e diligências que lhe competem.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 30 (trinta) dias, promova os 

atos e diligências que lhe competem, apresentando aos autos bens 

passíveis de penhora, sob pena de arquivamento.

Decorrido o prazo assinalado sem manifestação ou com mera reiteração 

de pedido já indeferido pelo Juízo, certifique-se e arquivem-se os autos, 

independentemente de nova conclusão.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 6714 Nr: 1253-22.2000.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOTOS MATO GROSSO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON DEMARCHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA JORGE DA CUNHA 

VIANA DANTAS - OAB:8014

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto em correição,

 Indefiro o pedido de fls. 109/110 eis que o pedido já fora deferido pelo 

Juízo às fls. 84.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 30 (trinta) dias, promova os 
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atos e diligências que lhe competem, apresentando aos autos bens 

passíveis de penhora, sob pena de arquivamento.

Decorrido o prazo assinalado sem manifestação ou com mera reiteração 

de pedido já indeferido pelo Juízo, certifique-se e arquivem-se os autos, 

independentemente de nova conclusão.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 138671 Nr: 3734-25.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSVAIR LOPES FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto em correição...

1. Recebo a exordial.

 2. Presentes os pressupostos, defiro os benefícios da gratuidade da 

justiça, concedendo ao requerente as isenções previstas na Lei n.º 

1.060/50 (LAJ). Poderá, entretanto, este juízo revogar essa concessão em 

qualquer fase do processo, se for constatada a inveracidade dos fatos 

alegados pela necessitada.

3. Analisando os autos com vagar verifica-se que o requerente pretende 

que seja adiantado os efeitos da tutela, para compelir o requerido a 

implantar o benefício previdenciário ao autor.

 4. Destarte, não se olvidando dos argumentos advogados pelo 

requerente, entendo que não é o caso do deferimento da antecipação 

pretendida. Considerando que os documentos colacionados a exordial não 

oferecem sustentáculo suficiente para tanto, a partir do instante em que o 

autor visa afastar resultado de perícia médica realizada pelo requerido, em 

relação a qual milita presunção de legalidade por se tratar de ato de 

entidade pública, elementos de convicção não podem ser considerados 

como prova inequívoca para os fins do art. 300, do Novo Código de 

Processo Civil, sendo necessária a produção de perícia médica para 

aferição da extensão da incapacidade alardeada pelo autor.

5. Deste modo, indefiro a antecipação de tutela pretendida e determino a 

citação do requerido, para, querendo, responder, no prazo de 15 dias, 

computado em dobro, por força do disposto nos arts. 335, caput, e 183, 

ambos do Novo Código de Processo Civil.

 6. Consigne-se no mandado que, não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor 

(arts. 344, NCPC).

7. Apresentada a peça de defesa e alegando-se nesta qualquer das 

hipóteses previstas no art. 337 do NCPC, à parte autora para impugná-la 

no prazo de 15 dias (art. 351, NCPC). Em seguida, conclusos.

8. Expeça-se o necessário.

Intime-se. Cumpra-se.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 105599 Nr: 5233-49.2015.811.0008

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERGIO HENRIQUE MORENO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANUBIA DOS SANTOS MORENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRA JANE SCOTTI - 

OAB:15.152

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): VANUBIA DOS SANTOS MORENO, 

Filiação: Aparecida Alves dos Santos e Sergio Henrique Moreno, 

brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: EXONERAÇÃO DE OBRIGAÇÃO ALIMENTÍCIA COM 

PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, promovida por SÉRGIO HENRIQUE 

MORENO, em face de VANÚBIA DOS SANTOS MORENO, filha de do 

requerente e Aparecida Alves dos Santos, nascida aos 05/01/1995, com 

base na maioridade civil, cujo endereço é ignorado.

Despacho/Decisão: Visto em correição, Defiro o pedido de fls. 51, posto 

que determino a citação da parte requeridapor edital pelo prazo de 20 

(vinte dias), nos termos do art. 257,III do Código de Processo Civil. Após, 

em não havendo contestação pela parte requerida, nomeio como curador 

especial a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso atuante nesta 

comarca, devendo ser intimada para seu mister. Cumpra-se. Intime-se. 

Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marilda Pereira Pedroso, 

digitei.

Barra do Bugres, 03 de julho de 2018

Edmilson Parreira Polegati Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 114340 Nr: 4353-23.2016.811.0008

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JACS, THAIS DE SOUZA CARVALHO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX DE JESUS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA -MT. - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ALEX DE JESUS SILVA, Filiação: Natalia 

Marioa de Jesus e Caetano Avelino da Silva, brasileiro(a). atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: AÇÃO DE ALIMENTOS proposta pelo menor J. A. C. S., 

em face de ALEX DE JESUS SILVA, endereço ingnorado, fundada no 

artigo 1.630, do Código Civil, onde pleiteia 39,77% (trinta e nove vírgula 

setenta e sete por cento), do salário mínimo vigente, e mais 50% 

(cinquenta por cento) das despesas extras tais como saúde e materiais 

escolares.

Despacho/Decisão: Visto em correição, Defiro o pedido de fls. 25, posto 

que determino a citação da parte requeridapor edital pelo prazo de 20 

(vinte dias), nos termos do art. 257,III do Código de Processo Civil. Após, 

em não havendo contestação pela parte requerida, nomeio como curador 

especial o Núcleo de Prática Jurídica da Universidade do Estado de Mato 

Grosso-UNEMATatuante nesta comarca, devendo ser intimada para seu 

mister. Cumpra-se. Intime-se. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marilda Pereira Pedroso, 

digitei.

Barra do Bugres, 03 de julho de 2018

Edmilson Parreira Polegati Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 96433 Nr: 5526-53.2014.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CICERO FERREIRA RODRIGUES, JACKELINE 

FREIRE PEIXOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO BBG - 

OAB:PROMOTOR DE JUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiana de Oliveira Borges 

Moreti - OAB:16476, LEANDRO DOS SANTOS TURATI - OAB:15179, 

RUY BARBOSA MARINHO FERREIRA - OAB:3596-A, Vanessa Luzia 

dos Santos Marques - OAB:19913

 O Juízo deliberará sobre o pedido de fls. 184/186 após a apresentação de 

memoriais, suspendendo, por ora, as determinações de fl. 162.

Intimem-se as partes para apresentação de memoriais, nos termos da 

decisão de fl. 163.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 137667 Nr: 3174-83.2018.811.0008

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NESTOR TEODORO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLÁUCIO ARAUJO DE SOUZA 

- OAB:13599

 Compulsando os autos verifica-se que não há informações se o 

recuperando vem comparecendo regularmente em Juízo, tampouco o 

comprovante de pagamento da prestação pecuniária.Deste modo, 

certifique-se quanto ao cumprimento das obrigações impostas.Sendo 

negativa, notifique-se o recuperando para comparecer na secretaria da 

Terceira Vara desta Comarca para justificar, após vista dos autos ao 

MPE.Estando o feito em ordem, aguarde-se em cartório o implemento do 

prazo para eventual concessão de benefício, sua postulação ou o 

cumprimento integral da pena.Homologa-se o cálculo que ora se junta para 

que surta seus jurídicos e efeitos legais, sem prejuízo de futura reanalise 

em caso de impugnação das partes.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 118562 Nr: 7079-67.2016.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDER GOMES OJEDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS WAGNER SANTANA 

VAZ - OAB:14783-MT

 Intimação do Douto Advogado MARCOS WAGNER SANTANA VAZ para 

apresentar o recurso de apelação no prazo legal.

Daniel de Oliveira Antoniassi - 34782

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000429-84.2016.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CABRAL PEREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCILENE APARECIDA TEIXEIRA FRANCO OAB - MT0012315A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (EXECUTADO)

alessandro michael gomes (EXECUTADO)

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES DESPACHO Processo: 

1000429-84.2016.8.11.0008. REQUERENTE: JOSE CABRAL PEREIRA 

REQUERIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, ALESSANDRO 

MICHAEL GOMES Vistos etc. Intime-se a executada, na pessoa do seu 

responsável legal, para que no prazo de quinze (15) dias efetue o 

pagamento da dívida no valor R$ 7.769,65, conforme planilha apresentada 

no Id. 13199038, devendo ser corrigidos até a data do pagamento, sob 

pena de não o fazendo ser acrescido de multa no percentual de dez por 

cento (artigo. 523, § 1º, do CPC). Decorrido o prazo de quinze dias sem 

notícia de pagamento, intime-se a parte exequente para que se manifeste. 

Intimem-se. Cumpra-se. Barra do Bugres/MT, 02 de julho de 2018. Sílvio 

Mendonça Ribeiro Filho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000692-82.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO MANOEL OLIVEIRA DA COSTA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES DESPACHO Processo: 

1000692-82.2017.8.11.0008. EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. 

EXECUTADO: JOAO MANOEL OLIVEIRA DA COSTA Vistos etc. 

CERTIFIQUE o transito em julgado da sentença. Na sequencia, com o 

transito em julgado, Intime-se a executada JOÃO MANOEL OLIVEIRA DA 

COSTA, na pessoa do seu responsável legal, para que no prazo de 

quinze (15) dias efetue o pagamento da dívida no valor R$ 2.751,20, 

conforme planilha apresentada no Id. 13092041, devendo ser corrigidos 

até a data do pagamento, sob pena de não o fazendo ser acrescido de 

multa no percentual de dez por cento (artigo. 523, § 1º, do CPC). Decorrido 

o prazo de quinze dias sem notícia de pagamento, intime-se a parte 

exequente para que se manifeste. Intimem-se. Cumpra-se. Barra do 

Bugres/MT, 02 de julho de 2018. Sílvio Mendonça Ribeiro Filho Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000187-91.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

OI S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA ROSA DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES DESPACHO Processo: 

1000187-91.2017.8.11.0008. EXEQUENTE: OI S/A EXECUTADO: ANA 

ROSA DA SILVA Vistos etc. Intime-se a parte executada ANA ROSA DA 

SILVA, na pessoa do seu responsável legal, para que no prazo de quinze 

(15) dias efetue o pagamento da dívida no valor R$ 514,86, conforme 

planilha apresentada no Id. 11188312, devendo ser corrigidos até a data 

do pagamento, sob pena de não o fazendo ser acrescido de multa no 

percentual de dez por cento (artigo. 523, § 1º, do CPC). Decorrido o prazo 

de quinze dias sem notícia de pagamento, intime-se a parte exequente 

para que se manifeste. Intimem-se. Cumpra-se. Barra do Bugres/MT, 02 de 

julho de 2018. Sílvio Mendonça Ribeiro Filho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000085-06.2016.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR OAB - MT0022246S (ADVOGADO)
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MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

CARLOS ALBERTO AVILA NUNES GUIMARAES OAB - DF0025714A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES DESPACHO Processo: 

1000085-06.2016.8.11.0008. REQUERENTE: ADILSON ALVES REQUERIDO: 

BANCO BRADESCO S.A. Vistos etc. Antes de realizar o levantamento, 

nos termos do Provimento nº 68 de 03 de maio de 2018 do CNJ, 

DETERMINO a intimação da requerida BANCO BRADESCO SA, para que se 

manifeste no prazo de 15 (quinze) dias. Esgotado o prazo, aguarde-se 02 

(dois) dias úteis do esgotamento de recursos, CERTIFIQUE-SE e faça 

conclusos para expedição do alvará. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Barra do Bugres/MT, 02 de julho de 2018. Silvio Mendonça Ribeiro Filho 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0500508-57.2015.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

JOVELINA PEREIRA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Carolina Davoglio de Arruda OAB - DF0029208A-B (ADVOGADO)

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES DESPACHO Processo: 

0500508-57.2015.8.11.0008. EXEQUENTE: JOVELINA PEREIRA DOS 

SANTOS EXECUTADO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos etc. Antes de 

realizar o levantamento, nos termos do Provimento nº 68 de 03 de maio de 

2018 do CNJ, DETERMINO a intimação da requerida BANCO BRADESCO 

SA, para que se manifeste no prazo de 15 (quinze) dias. Esgotado o 

prazo, aguarde-se 02 (dois) dias úteis do esgotamento de recursos, 

CERTIFIQUE-SE e faça conclusos para expedição do alvará. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Barra do Bugres/MT, 02 de julho de 2018. Silvio 

Mendonça Ribeiro Filho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000758-62.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

GILMARQUES MARQUES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES DESPACHO Processo: 

1000758-62.2017.8.11.0008. REQUERENTE: GILMARQUES MARQUES 

PEREIRA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos etc. Antes de 

realizar o levantamento, nos termos do Provimento nº 68 de 03 de maio de 

2018 do CNJ, DETERMINO a intimação da requerida para que se manifeste 

no prazo de 15 (quinze) dias. Esgotado o prazo, aguarde-se 02 (dois) dias 

úteis do esgotamento de recursos, CERTIFIQUE-SE e faça conclusos para 

expedição do alvará. Cumpra-se, expedindo o necessário. Barra do 

Bugres/MT, 02 de julho de 2018. Silvio Mendonça Ribeiro Filho Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000817-50.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIO TORBAY GORAYEB (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO TORBAY GORAYEB OAB - MT0006351A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE MEINBERG CEROY (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte requerida, 

para no prazo legal, apresentar as contra razões do recurso apresentado 

aos autos. O processo está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE 

- Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006.MARIA AP. RAMOS SANTANA-Gestora Judiciária 

Substituuta. Mat; 3321.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000817-50.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIO TORBAY GORAYEB (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO TORBAY GORAYEB OAB - MT0006351A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE MEINBERG CEROY (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte requerida, 

para no prazo legal, apresentar as contra razões do recurso apresentado 

aos autos. O processo está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE 

- Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006.MARIA AP. RAMOS SANTANA-Gestora Judiciária 

Substituuta. Mat; 3321.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000654-70.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

MYRNA RIBEIRO SALES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA BRIZZOLLA FERREIRA DA SILVA OAB - MT22456/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação das partes da 

r,sentença ID do documento 12375467 ”Ante o exposto, EXTINGUE-SE O 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, em virtude da falta de 

interesse de agir.Revogo a liminar anteriormente deferida.Sem custas e 

sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da 

Lei nº 9.099/95.Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas 

baixas.Intimem-se”. O processo está integralmente disponibilizada pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.Maria Ap. Ramos Santana- Gestora Judiciária 

Substituta . Mat; 3321.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000750-85.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

DENES PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURO EVERSON CASASUS FIGUEIREDO OAB - MT0006539A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação das partes da 

r,sentença ID do documento 12376538 ”Ante o exposto, julgo 

improcedente a pretensão contida na inicial, com resolução do mérito, nos 
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termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.Sem custas e 

sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da 

Lei nº 9.099/95.Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Sentença Publicada no PROJUDI. Intimem-se. e”. O processo está 

integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.Maria Ap. 

Ramos Santana- Gestora Judiciária Substituta . Mat; 3321.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000393-08.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON DE FARIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURO EVERSON CASASUS FIGUEIREDO OAB - MT0006539A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação das partes da 

r,sentença ID do documento 12376781 ”Ante o exposto, julgo 

improcedente a pretensão contida na inicial, com resolução do mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.Sem custas e 

sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da 

Lei nº 9.099/95.Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas 

baixas.Sentença Publicada no PROJUDI.Intimem-se.”. O processo está 

integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.Maria Ap. 

Ramos Santana- Gestora Judiciária Substituta . Mat; 3321.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000391-38.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANE RAMOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURO EVERSON CASASUS FIGUEIREDO OAB - MT0006539A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

CARLOS ALBERTO AVILA NUNES GUIMARAES OAB - DF0025714A 

(ADVOGADO)

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR OAB - MT0022246S (ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação das partes da 

r,sentença ID do documento12398825 ”Ante o exposto, julgo improcedente 

a pretensão contida na inicial, com resolução do mérito, nos termos do 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.Sem custas e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95.Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Sentença Publicada no PJE.Intimem-se..”. O processo está integralmente 

disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.Maria Ap. Ramos Santana- 

Gestora Judiciária Substituta . Mat; 3321.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000715-28.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO BARBOSA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVAIR KICHEL ZUFFO OAB - MT0022480A (ADVOGADO)

MERILLY LAIS SAVAN SOARES OAB - MT0021474A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação das partes da 

r,sentença ID do documento12395620 ”Ante o exposto, JULGO EXTINTO o 

feito, nos termos do art. 3º c/c 51, II, da Lei 9.099/95.Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95).Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas 

baixas.Sentença Publicada no PJE.Intimem-se...”. O processo está 

integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.Maria Ap. 

Ramos Santana- Gestora Judiciária Substituta . Mat; 3321.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000715-28.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO BARBOSA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVAIR KICHEL ZUFFO OAB - MT0022480A (ADVOGADO)

MERILLY LAIS SAVAN SOARES OAB - MT0021474A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação das partes da 

r,sentença ID do documento12395620 ”Ante o exposto, JULGO EXTINTO o 

feito, nos termos do art. 3º c/c 51, II, da Lei 9.099/95.Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95).Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas 

baixas.Sentença Publicada no PJE.Intimem-se...”. O processo está 

integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.Maria Ap. 

Ramos Santana- Gestora Judiciária Substituta . Mat; 3321.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000164-14.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

EZEQUIEL VIEIRA DE LIMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação das partes da 

r,sentença ID do documento 12415157 ”OPINO pela EXTINÇÃO DO 

PROCESSO sem julgamento de mérito, nos termos do que dispõe o inc. VI 

do art. 485 do CPC.Sem custas e sem honorários, por força do disposto 

no art. 55 da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo 

requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se...”. O 

processo está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.Maria 

Ap. Ramos Santana- Gestora Judiciária Substituta . Mat; 3321.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 107731 Nr: 375-38.2016.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAXSUEL PEREIRA DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE PORTO ESTRELA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAXSUEL PEREIRA DA CRUZ - 

OAB:5.746-RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Relatório dispensado, na forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95.

DECIDO.

Trata-se de ação de obrigação de fazer na qual o reclamante pretende 

sua nomeação para o cargo de Procurador Jurídico do quadro efetivo de 

pessoal do Município de Porto Estrela, cujo edital de regência n. 001/2015 

previu o preenchimento imediato de uma vaga e formação de cadastro de 

reservas. Assim, o reclamante obteve êxito no certame ao ser aprovado 

em primeiro lugar.

 Com efeito, embora a liminar tenha sido indeferida, o reclamante 

manifestou-se à fl. 145, informando que o cargo público havia sido 

provido, pois o Município de Porto Estrela havia nomeado o autor para 

tomar posse no cargo para o qual foi aprovado. Assim, requereu a 

extinção do processo sem julgamento de mérito, tendo em vista a perda do 
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objeto.

 Ante o exposto, forte no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo 

Civil, JULGO EXTINTO o presente processo sem julgamento do mérito, por 

falta de interesse processual, em razão da perda do objeto.

 Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei 

nº 9.099/95).

Transitada em julgado e, em não havendo requerimento das partes, 

CERTIFIQUE-SE e ARQUIVEM-SE com as devidas baixas.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Barra do Bugres - MT, 28 de junho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 96739 Nr: 5753-43.2014.811.0008

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Rosangela Aparecida Medeiros da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MR COM DE MOTOS E PEÇAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDER PEREIRA DE ASSIS - 

OAB:8066

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEDIJANE ZANDONADI - 

OAB:OAB/MT 5.361

 Vistos.

 O Novo Código de Processo Civil prevê que o pedido de desconsideração 

de personalidade jurídica da empresa deverá ser realizada mediante o 

instituto processual do incidente de desconsideração da personalidade 

jurídica, na forma do artigo 133 e seguintes do CPC.

 Ante o exposto, INTIME-SE a exequente, para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, adeque o pedido formulado às fls. 125/126, na forma do disposto no 

artigo 133 e seguintes do CPC.

 Com a manifestação ou o decurso do prazo, conclusos para deliberação.

 CUMPRA-SE, expeça-se o necessário.

 Barra do Bugres – (MT), 28 de junho de 2018.

Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

Comarca de Campo Novo do Parecis

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 22889 Nr: 3146-09.2006.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SÉRGIO JOÃO MARCHETT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ DIOGO DUTRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Newton de Figueiredo 

Castro - OAB:8.392/MT, FREDERICO LUIZ GONÇALVES - OAB:8217-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/2007/CGJ, impulsiono o presente a fim de que seja intimada a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, para que requeira o que de direito no 

prazo legal. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 60402 Nr: 1389-67.2012.811.0050

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ DIOGO DUTRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÉRGIO JOÃO MARCHETT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ DIOGO DUTRA FILHO - 

OAB:12.960/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Newton de 

Figueiredo Castro - OAB:8.392/MT

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/2007/CGJ, impulsiono o presente a fim de que seja intimada a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, para que requeira o que de direito no 

prazo legal. Nada mais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 68106 Nr: 1926-92.2014.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maicon Willian Satiro da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 1. Tendo em vista as informações acostada aos autos, DEFIRO o 

requerimento ministerial de fl.retro, DETERMINO a renovação do ato, para 

que efetue nova tentativa de citação pessoal do réu no endereço 

informado aos autos.

2. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 40270 Nr: 524-44.2012.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO EDUARDO SOUSA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 1. Tendo em vista as informações acostada aos autos, DEFIRO o 

requerimento ministerial de fl.retro, DETERMINO a renovação do ato, para 

que efetue nova tentativa de citação pessoal do réu no endereço 

informado aos autos.

2. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 30385 Nr: 451-77.2009.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE CLAUDINO ZANELA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEMEAGRO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES 

LTDA -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO ZANELA - OAB:6.744/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIO MULLER - 

OAB:5.841/B, RODRIGO NOGARA DE CASTILHO - OAB:8.250-B/MT

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo de suspensão requerido nos 

autos. Outrossim, nos termos da legislação em vigor, bem como do 

provimento 056/2007/CGJ impulsiono os autos a fim de que intimado o 

patrono da parte requerida para que, querendo, diga sobre o 

prosseguimento do feito, no prazo legal. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 76663 Nr: 3157-23.2015.811.0050

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOC. DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REJANE SILVA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/2007/CGJ, impulsiono o presente a fim de que seja intimada a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, para que, querendo, se manifeste 

acerca da Carta Precatória devevolvida ás fls. 123/137, no prazo legal. 

Nada mais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 64914 Nr: 2942-18.2013.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILTON CHAVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILTON DO PRADO GUNTHEN 
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- OAB:3976/MT

 Autos do Processo de Código nº. 64914Vistos.1. Trata-se de ação penal 

com derradeira apresentação de defesa preliminar (fls.37-49), estando o 

feito apto ao seu saneamento e incursão na fase eminentemente 

probatória.2. Dessarte, não sendo o caso de absolvição sumária face não 

incidência das hipóteses do artigo 397 e, conforme gizado no artigo 399 e 

seguintes, ambos do CPP, DESIGNO audiência de instrução e julgamento 

para o dia 13/08/2018, às 17h00min (horário de Cuiabá/MT).3

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 60104 Nr: 1087-38.2012.811.0050

 AÇÃO: Desapropriação->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLOBAL ENERGIA ELETRICA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZAID ARBID, ROSA HAIDAR ARBID

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLARISSA BOTEGA - 

OAB:6.650/MT, JORGE BOTEGA - OAB:6012, RAIMAR ABÍLIO 

BOTTEGA - OAB:3882/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA SCHOTTEN 

WITTMANN - OAB:10.192/MT, INACIO PIRES GODINHO - OAB:10.068, 

STELLA HAIDAR ARBID - OAB:10.931-A

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/2007/CGJ, impulsiono o presente a fim de que seja intimada as partes 

autora, na pessoa de seu advogado, para que, querendo, se manifeste 

acerca do laudo pericial de fls. 917/998 . No prazo legal. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 66440 Nr: 480-54.2014.811.0050

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE IRINEU ZANATTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTE JUIZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA FERREIRA DE SOUZA - 

OAB:4410

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/2007/CGJ, certifico que a contestação é tempestiva, sendo assim, 

impulsiono o presente feito, a fim de que seja intimada a parte autora, na 

pessoa de seu advogado, via DJE, para que, querendo, apresente 

impugnação a contestação, no prazo legal. Nada mais.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 3240 Nr: 775-82.2000.811.0050

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO CELSO DEL GROSSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MINERAÇÃO ITAIPU INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hamilton Rosa - 

OAB:4117-B/MT, MARCO ANTONIO MEDEIROS DA SILVA - 

OAB:5.423-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEUSLIRIO FERREIRA - 

OAB:5071/MT

 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte embargante, para que efetue, no prazo de 

05(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de 

R$221,00(duzentos e vinte e um reais), a que foi condenado nos termos 

da r. sentença de folhas 50-51. Fica cientificado de que poderá acessar o 

site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTÂNCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

preencher os campos com o numero único do processo, o CPF do 

pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar no item taxa e 

preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo 

geral do Fórum da Comarca de Campo Novo do Parecis aos cuidados da 

central de arrecadação e arquivamento. Bem como em cumprimento ao 

Provimento 12/2017 CGJ, caso não haja pagamento será emitida certidão 

de débito consistente ao valor das custas cobradas e taxas a ser 

encaminhado ao DCA (departamento de controle e arrecadação TJ-MT) 

para serem distribuídos ao tabelionato de protesto. Dou fé.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 6690 Nr: 1892-74.2001.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HUBER COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ULTRA SUPERMERCADO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON BALBINO VILELA JR. - 

OAB:5.982

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte exequente, para que efetue, no prazo de 

05(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de 

R$417,68 (quatrocentos e dezessete reais e sessenta e oito centavos), a 

que foi condenado nos termos da r. sentença de folhas 118. Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o numero 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 

boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no protocolo geral do Fórum da Comarca de Campo Novo do 

Parecis aos cuidados da central de arrecadação e arquivamento. Bem 

como em cumprimento ao Provimento 12/2017 CGJ, caso não haja 

pagamento será emitida certidão de débito consistente ao valor das custas 

cobradas e taxas a ser encaminhado ao DCA (departamento de controle e 

arrecadação TJ-MT) para serem distribuídos ao tabelionato de protesto. 

Dou fé.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1915 Nr: 1773-84.1999.811.0050

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCONDES SARTOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCO AURÉLIO NEDEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCONDES SARTOR - OAB:Nº 

3.585-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO GILMAR VAN DER 

SAND - OAB:4207/MT

 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte embargante, para que efetue, no prazo de 

05(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de 

R$302,23 (trezentos e dois reais e vinte e três centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença de folhas retro. Fica cientificado de 

que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS 

ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais 

ou Remanescentes), preencher os campos com o numero único do 

processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar 

no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um boleto 

único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia 

(paga) no protocolo geral do Fórum da Comarca de Campo Novo do 

Parecis aos cuidados da central de arrecadação e arquivamento. Bem 

como em cumprimento ao Provimento 12/2017 CGJ, caso não haja 

pagamento será emitida certidão de débito consistente ao valor das custas 

cobradas e taxas a ser encaminhado ao DCA (departamento de controle e 

arrecadação TJ-MT) para serem distribuídos ao tabelionato de protesto. 

Dou fé.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 96934 Nr: 623-04.2018.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OJDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTO CÉSAR GOMES 

VIEIRA - OAB:23.340-O/MT, ROGERIO DE CAMPOS - OAB:8967-B/MT

 Diante do exposto, e tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE o pedido contido na denúncia de f. 03-40 para CONDENAR o 

réu ODAIR JOSÉ DE OLIVEIRA, já qualificado nos autos, como incurso nas 

sanções do artigo 217-A, caput, c/c artigo 226, inciso II, ambos do Código 

Penal. [...] DA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA E NEGATIVA DO 

DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADEDiante do regime inicialmente 

fechado para o cumprimento da pena e por subsistirem os motivos que 

ensejaram a manutenção da prisão preventiva, notadamente a garantia da 

ordem pública, conforme já fundamentado por ocasião da decretação da 

prisão preventiva de f. 20-21, nego ao réu o direito de recorrer em 

liberdade.Recomenda-se a permanência do acusado em cárcere, tendo 

em vista que entendo, por ora, ainda se fazerem presentes os motivos 

determinantes da segregação corporal. [...]Mantenho a prisão do acusado, 

devendo aguardar o julgamento de possível recurso encarcerado, pois 

entendo que os requisitos do art. 312 do CPP quanto à prisão cautelar se 

encontram latentes no presente feito.DAS CUSTASCondeno o réu ao 

pagamento das custas e despesas processuais.DAS DISPOSIÇÕES 

FINAISApós o trânsito em julgado:1. Lance-se o nome do réu no rol dos 

culpados;2. Expeça-se ofício ao TRE-MT; 3. Expeça-se guia de 

recolhimento, para formalização do processo de execução, 

acompanhando cópia a denúncia, da sentença e da certidão do trânsito 

em julgado, e;4. Comunique-se aos órgãos de Identificação Estadual e 

Federal, bem como à Secretaria de Segurança Pública do Estado de Mato 

Grosso; 5. Após o trânsito em julgado, a Sra. Escrivã deverá expedir ofício 

a autoridade policial para que providencie a remessa do entorpecente ao 

órgão do Ministério da Saúde ou congênere estadual, observando a 

pesagem por ocasião do recebimento por parte do responsável pelo citado 

órgão, informando a este juízo para anotação nos autos;Publique-se. 

Registre-se.Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo.Campo Novo do Parecis/MT, 29 de junho de 2018.Cláudia 

Anffe Nunes da CunhaJuíza de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 72356 Nr: 580-72.2015.811.0050

 AÇÃO: Tutela e Curatela - Remoção e Dispensa->Procedimentos 

E s p e c i a i s  d e  J u r i s d i ç ã o  V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADMS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 580-72.2015.811.0050 (Código 72356)

Requerente: Edina Dias Santos

Requerida: Anita de Moraes Santos

Vistos.

Cuida-se de ação de substituição de curador com pedido de antecipação 

dos efeitos da tutela pretendida ajuizada por Edina Dias Santos em face de 

Anita de Moraes Santos, ambas devidamente qualificadas nos autos em 

epígrafe.

Aduz, em síntese, que é irmã de Rosimeire Dias Santos cuja curatela havia 

sido concedida à ré Anita de Moraes Santos. Argumenta que desde 

outubro de 2014, sua irmã encontra-se sob os seus cuidados, e que se 

encontra em processo de requerimento de benefício assistencial junto ao 

INSS o qual auxiliará nos gastos de natureza alimentar com a interditada. 

Em razão disso, requer liminarmente sua nomeação como curadora de sua 

irmã.

Com a inicial vieram os documentos de f. 07-21.

A liminar foi concedida às f. 22-23.

A requerida foi devidamente citada às f. 36 e não se opôs ao pedido inicial 

(36v-37).

Em seguida, foi determinada a realização de estudo psicossocial, que foi 

juntado aos autos às f. 43-45.

O Ministério Público manifestou-se favoravelmente ao pedido inicial (f. 

46-47).

É o sucinto relatório.

Fundamento e DECIDO.

Cuida-se de ação de substituição de curador com pedido de antecipação 

de tutela ajuizada por Edina Dias Santos em face de Anita Moraes Santos.

Pois bem. O parecer juntado às f. 43-45 demonstra que a interditada 

Rosimeire Dias Santos está bem e se encontra sob os cuidados de sua 

irmã Edina Dias Santos.

Outrossim, a requerida reconheceu a procedência do pedido, para 

substituição da curatela de Rosimeire Dias Santos e nomeação da 

requerente como sua curadora (f. 36v-37), implicando necessariamente a 

extinção do processo com resolução de mérito.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, com 

fundamento no art. 487, inciso I, do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido 

inicial, para decretar a substituição da curatela e nomear a requerente 

Edina Dias Santos como curadora da interdita Rosimeire Dias Santos, que 

deverá representá-la em todos os atos de sua vida civil, de acordo com os 

limites da curatela.

Lavre-se o termo de curatela.

 Cumpra-se o disposto nos arts. 755, § 3º do CPC, publique-se os editais.

 Inscreva-se a sentença no Registro Civil e publique-se na imprensa local 

e no Órgão Oficial, por três vezes, com intervalo de 10 dias.

 Sem custas e honorários, em virtude do disposto na Lei n° 1.060/50.

Transitada em julgado, ARQUIVE-SE.

Publique-se.

Registre-se.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 67510 Nr: 1475-67.2014.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS 

DE CAMPO NOVO DO PARECIS-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS, 

FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE 

CAMPO NOVO DO PARECIS-FUNSEM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGERIO DE CAMPOS - 

OAB:8967-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAIR DIRLEI SCHEUERMANN 

- OAB:12998/MT

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR as partes, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 05 dias, manifeste-se nos autos, face o 

teor da petição acostado em fls. 450/451.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 40311 Nr: 565-11.2012.811.0050

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PNEULINK IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PNEUS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARLINDO LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEBER JUNIOR STIEGEMEIER - 

OAB:12.198-B/MT, HUMBERTO LODI CHAVES - OAB:63524/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seu 

advogado para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos sobre o 

AR negativo acostado em fls., indicando o atual endereço da parte 

requerida.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 93422 Nr: 3844-29.2017.811.0050

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFERSON ARAUJO DA SILVA, ROBSON 

TAVARES SANTANA, ERICA SANTOS DA SILVA, ALISSON VINICIUS 

ALVES, RAILENE BATISTA ALVES, JEFERSON DA SILVA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:, 

HELOIZIO OLIVEIRA SILVA - OAB:21.011/MT, MARCO ANTONIO 

MEDEIROS DA SILVA - OAB:5.423-B/MT, RONIVAN DOS REIS S. 

GUIMARÃES JUNIOR - OAB:20.436/MT

 Diante do exposto, e tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido contido na denúncia de f. 03-07 

para CONDENAR os réus JEFERSON ARAUJO DA SILVA, RAILENE 

BATISTA ALVES, ERICA SANTOS DA SILVA e JEFERSON SOUZA DA 

SILVA, todos devidamente qualificados nos autos, como incurso nas 

sanções do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06; bem como CONDENAR o 

réu ALISSON VINICIUS ALVES, já qualificado nos autos, como incurso nas 

sanções do artigo 12, caput, da Lei nº 10.826/2003.Por outro lado, aplico o 

instituto da emendatio libelli previsto no artigo 383 do CPP, para 

CONDENAR o acusado ROBSON TAVARES SANTANA, já qualificado nos 

autos, como incurso nas sanções do artigo 33, § 1º, inciso III, da Lei nº 

11.343/2006, consoante fundamentação alinhavada acima.Outrossim, ante 

o conjunto probatório produzido nos autos, decreto a ABSOLVIÇÃO dos 

réus JEFERSON ARAUJO DA SILVA, RAILENE BATISTA ALVES, ERICA 

SANTOS DA SILVA, JEFERSON SOUZA DA SILVA, ALISSON VINICIUS 

ALVES e ROBSON TAVARES SANTANA, todos devidamente qualificados 

nos autos, em relação ao delito previsto no artigo 35, caput, da Lei de 

Drogas, com fundamento no artigo 386, inciso VII do CPP, por invocação 

do in dubio pro reu; bem assim decreto a ABSOLVIÇÃO do réu ALISSON 

VINICIUS ALVES, já qualificado nos autos, por ausência de provas 

suficientes à condenação com relação ao crime previsto no artigo 33, da 

Lei de Drogas, por invocação do in dubio pro reu, com fundamento no 

artigo 386, inciso VII, do CPP.[...] Expeça-se alvará de soltura em favor do 

acusado Alisson Vinicius Alves, já qualificado nos autos, em virtude do 

montante de pena aplicado e o regime fixado, porém o referido acusado 

não deverá ser colocado em liberdade porque vigora em seu desfavor 

decreto constritivo proferido nos autos de executivo de pena sob código 

75822, em trâmite perante este Juízo.Publique-se. Registre-se.Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 66626 Nr: 648-56.2014.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVANDRO CESAR VESCOVI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): EVANDRO CESAR VESCOVI, Cpf: 

87655853134, Rg: 11308796, Filiação: Aracis Vescovi e Dirceu Vescovi, 

data de nascimento: 07/09/1978, brasileiro(a), natural de Ponta Porã-MS, 

convivente, motorista. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: [..] dirigiu-se até o pátio do Posto 10, localizado na 

Avenida Olacyr Francisco de Moraes em Campo Novo do Parecis - MT. Lá 

chegando, EVANDRO CÉSAR VESCOVI conseguiu abrir a fechadura da 

porta do caminhão pertencente a Elmir Moreira de Souza Junior (relatório 

policial e fotografias de fls. 20/21 -IP). Em seguida, EVANDRO CÉSAR 

VESCOVI adentrou no interior do referido veículo e subtraiu, para si, 1 

(uma) laterna, 1(um) porta CD e a quantia de R$ 250,00 (duzentos e 

cinquenta reais) em dinheiro.

 Despacho: Vistos, em correição.Compulsando os autos com a devida 

diligência, observo que todas as cautelas foram tomadas no intuito de 

localizar o réu e, por consequência, promover sua citação pessoal (f. 37, 

53 e 71).No entanto, todas as tentativas restaram infrutíferas, 

concluindo-se, portanto, que se encontra em lugar incerto, razão porque, 

a citação ficta se impõe.Por todo o exposto, DEFIRO o requerimento 

formulado pelo Ministério Público às f. 97.Proceda-se à citação via edital 

do acusado, nos termos do art. 363, §1º, do Código de Processo 

Penal.Caso o acusado não responda a ação, tampouco constitua 

advogado dentro do prazo editalício, abra-se vista ao Ministério Público 

para que, no prazo de 05 dias, manifeste-se, requerendo o que de 

direito.Sem prejuízo, certifique-se se o acusado está segregado na Cadeia 

Pública local, bem como expeça-se ofício à Superintendência de Gestão 

Cadeias/Penitenciarias do Estado a fim de informar acerca de possível 

segregação do denunciado.Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com 

as cautelas de estilo.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ALYSSA ADNNA DA 

SILVA MOREIRA, digitei.

Campo Novo do Parecis, 25 de junho de 2018

Elizangela da Silva Souza Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 98337 Nr: 1272-66.2018.811.0050

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO CASALI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sales Missio - 

OAB:8142-B/MT

 Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial (f. 18), 

reconheço a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, 

nos termos do artigo 110, § 1º, c/c artigo 112, inciso I, c/c artigo 109, 

inciso V, todos do Código Penal, para declarar a EXTINÇÃO DA 

PUNIBILIDADE do recuperando Thiago Casali, já qualificado nos autos, com 

fundamento no artigo 107, inciso IV, do Código Penal e artigo 66, inciso II, 

da Lei nº 7.210/1984.Com o trânsito em julgado desta, proceda-se às 

baixas de praxe. Publique-se. Intimem-se.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 98341 Nr: 1274-36.2018.811.0050

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIVIANE DOMINGOS ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO PINHEIRO - 

OAB:60374/RS, MATEUS BRAUN SÁ - OAB:75.239 OAB/RS

 Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial (f. 48), 

reconheço a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, 

nos termos do artigo 110, § 1º, c/c artigo 112, inciso I, c/c artigo 109, 

inciso V, todos do Código Penal, para declarar a EXTINÇÃO DA 

PUNIBILIDADE da recuperanda Viviane Domingos Alves, já qualificado nos 

autos, com fundamento no artigo 107, inciso IV, do Código Penal e artigo 

66, inciso II, da Lei nº 7.210/1984.Com o trânsito em julgado desta, 

proceda-se às baixas de praxe. Publique-se. Intimem-se.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 98443 Nr: 1319-40.2018.811.0050

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAYMILSON ROSA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIANOTTI AMADOR MORAES 

GOMES - OAB:18216/O, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:12411-A, 

RICARDO NEVES COSTA - OAB:12.410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 
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Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que entender pertinente, face o teor da certidão do oficial de 

justiça acostado em fls. dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 91669 Nr: 2791-13.2017.811.0050

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S.A CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO BERNARDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11.877-A/MT, PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR - 

OAB:18.678-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que entender pertinente, face o teor da certidão do oficial de 

justiça acostado em fls. dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 94230 Nr: 4318-97.2017.811.0050

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO FINANCIAMENTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ILMA DE OLIVEIRA GALLICIANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11.546-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que entender pertinente, face o teor da certidão do oficial de 

justiça acostado em fls. dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 74088 Nr: 1590-54.2015.811.0050

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DGDCR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDAHFS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Camila Azambuja Sommer 

Dutra - OAB:19.536-O/MT, Everly Soares Rosiak - OAB:17.866-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que entender pertinente, DANDO PROSSEGUIMENTO AO 

FEITO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 98311 Nr: 1256-15.2018.811.0050

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOUIS DREYFUS COMMODITIES BRASIL S.A., 

COMERCIO E INDÚSTRIAS BRASILEIRAS COINBRA S/A, 3ª VARA CÍVEL 

DO FORO CENTRAL DE SÃO PAULO/SP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO ARRUDA ANDRÉ, Luiza Pazinato 

André

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NANCY GOMBOSSY DE MELO 

FRANCO - OAB:185048

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELMER EGYPTO ALVES - 

OAB:OAB/MT 6130-B

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que entender pertinente, face o teor da certidão do oficial de 

justiça acostado em fls. dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 71170 Nr: 4136-19.2014.811.0050

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMARCA DE CASCAVEL/PR, NELSON ZANATA 

JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVALDO ZORZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON TEIXEIRA DE SOUZA - 

OAB:41.523/PR, JONAS HENRIQUE SCHOLL - OAB:18.318-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE ZARDO QUEIROZ - 

OAB:OAB/PR 57.086, LUIZ CARLOS QUEIROZ - OAB:OAB/PR 24.985

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que entender pertinente, face o teor da certidão do oficial de 

justiça acostado em fls. dos autos.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 69446 Nr: 2853-58.2014.811.0050

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVIO MILTON SCHWINGEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIO OSCAR MILITZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA CRESTANI PALMA - 

OAB:9808/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MARIO OSCAR MILITZ, Cpf: 

36863025949, Rg: 21101914, brasileiro(a), agricultor. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte ré, acima qualificada, atualmente em local 

incerto e não sabido para cumprir a obrigação exigida pela parte autora, 

consistente no pagamento do débito no valor de R$ 18.195,55 (Dezoito mil 

e cento e noventa e cinco reais e cinquenta e cinco centavos) 

especificado na petição inicial em resumo abaixo, acrescido do pagamento 

dos honorários advocatícios de 5% (cinco por cento) sobre o valor da 

causa, no prazo de 15 (quinze) dias, contados do dia útil seguinte ao 

prazo final do edital (art. 231, IV, CPC/2015), sob pena de constituir-se de 

pleno direito o título executivo judicial, independentemente de qualquer 

formalidade, se não realizado o pagamento e não apresentados os 
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embargos previstos no art. 702 do CPC/2015. CIENTE a parte citada que, 

no caso de integral pagamento no prazo estipulado (15 dias), ficará 

isento(a) do pagamento de custas processuais (art. 701, § 1º, CPC/2015) 

ou, no mesmo prazo, reconhecendo a quantia devida e comprovando o 

depósito de 30% (trinta por cento) do seu valor, acrescido de custas e 

honorários de advogado, poderá requerer o pagamento do restante em até 

6 (seis) parcelas mensais, com correção monetária e juros de 1% (um por 

cento) ao mês.

Resumo da Inicial: [...] Na data de 06.04.2011, o requerido emitiu um 

cheque no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) em favor do 

requerente, tendo sido, no entanto, recusado o pagamento pelo banco 

sacado, primeiro no dia 15.04.2011 e, novamente, no dia 19.04.2011, 

justamente por não possuir fundos. Em razão do ocorrido, o requerente 

procurou o requerido a fim de que o mesmo entregasse o produto devido 

ou que pagasse sua dívida, mas este se recusou a honrar com seu 

compromisso, razão pela qual utiliza-se da presente ação para ver 

satisfeito seu direito [..]

Despacho/Decisão: Vistos em correição.Defiro o pedido formulado pela 

parte autora e, para tanto, cite-se o polo passivo por edital, para que 

responda a presente ação, no prazo de quinze dias, se quiser, conforme 

requerido, atentando-se para as regras contidas nos artigos 256 do 

Código de Processo Civil.Fixo o prazo de 20 (vinte) dias para o 

edital.Consigne-se no edital que, não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo Autor 

(CPC art. 344).Transcorrido in albis o prazo da resposta, nomeio curador 

especial, a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, conforme 

dispõe o art. 72, II, do CPC, devendo ser a ele aberta vista dos autos para 

que oferte a competente defesa.Cumpra-se, expedindo-se o necessário e 

com as cautelas de estilo.

ADVERTÊNCIA: Será nomeado curador especial em caso de revelia (art. 

257, IV, CPC/2015)

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ALYSSA ADNNA DA 

SILVA MOREIRA, digitei.

Campo Novo do Parecis, 25 de junho de 2018

Elizangela da Silva Souza Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 82787 Nr: 2406-02.2016.811.0050

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOC. DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARKUS & DIAS LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA BEATRIZ RIEFFE FRANCO 

- OAB:MT/20720-B, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que entender pertinente, face o teor da certidão do oficial de 

justiça acostado em fls. dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 72095 Nr: 434-31.2015.811.0050

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOC. DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MACHADO & FURTADO LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11876-A/MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que entender pertinente, face o teor da certidão do oficial de 

justiça acostado em fls. dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 22297 Nr: 2562-39.2006.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROFEL AGRO COMERCIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALDECIR ALBAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÍTALO JORGE SILVEIRA LEITE - 

OAB:10074-MT, JOACIR JOLANDO NEVES - OAB:3610/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Newton de 

Figueiredo Castro - OAB:8.392/MT, FREDERICO LUIZ GONÇALVES - 

OAB:8217-B

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 05 dias, manifeste-se nos autos, FACE 

O TEOR DO DOCUMENTO ACOSTADO EM FLS. 231/234.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 83945 Nr: 3140-50.2016.811.0050

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS AUGUSTO HECKLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA - TELEXFREE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAIR DIRLEI SCHEUERMANN - 

OAB:12998/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que entender pertinente, face o teor DO DOCUMENTO 

acostado em fls. dos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 86772 Nr: 16-25.2017.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS CHARNEL TEIXEIRA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO VALENTE - 

OAB:8.116-B MT, PEDRO GILMAR VAN DER SAND - OAB:4207/MT

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte denunciada LUIS CHARNEL 

TEIXEIRA ALVES, através de seus advogados, para que apresente as 

alegações finais, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha
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 Cod. Proc.: 91166 Nr: 2521-86.2017.811.0050

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIMAR PEREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILTON DO PRADO GUNTHEN 

- OAB:3976/MT

 Vistos, em correição.

Diante da concordância tácita das partes (cf. certidão de f. 137), 

HOMOLOGO o cálculo de pena apresentado à f. 133.

Com efeito, encaminhe-se cópia do cálculo ao recuperando para 

conhecimento.

Permaneçam os autos em cartório aguardando a data prevista para o 

próximo benefício em 15/08/2019, oportunidade em que será novamente 

avaliada a possibilidade de concessão da benesse.

Após, aporte-se o atestado carcerário e colha-se o parecer ministerial 

para fins de progressão ao regime semiaberto.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 91338 Nr: 2620-56.2017.811.0050

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO DE ASSIS DE MEDEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO MEDEIROS 

DA SILVA - OAB:5.423-B/MT

 Vistos, em correição.

Diante da concordância tácita das partes (cf. certidão de f. 97), 

HOMOLOGO o cálculo de pena apresentado à f. 93.

Com efeito, encaminhe-se cópia do cálculo ao recuperando para 

conhecimento.

Permaneçam os autos em cartório aguardando a data prevista para o 

próximo benefício em 28/07/2020, oportunidade em que será novamente 

avaliada a possibilidade de concessão da benesse.

Após, aporte-se o atestado carcerário e colha-se o parecer ministerial 

para fins de progressão ao regime semiaberto.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 91972 Nr: 2970-44.2017.811.0050

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CESAR BRUNO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELOIZIO OLIVEIRA SILVA - 

OAB:21.011/MT

 Vistos, em correição.

Diante da concordância tácita das partes (cf. certidão de f. 158), 

HOMOLOGO o cálculo de pena apresentado à f. 154.

Com efeito, encaminhe-se cópia do cálculo ao recuperando para 

conhecimento.

Permaneçam os autos em cartório aguardando a data prevista para o 

próximo benefício em 28/08/2020, oportunidade em que será novamente 

avaliada a possibilidade de concessão da benesse.

Após, aporte-se o atestado carcerário e colha-se o parecer ministerial 

para fins de progressão ao regime semiaberto.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 75151 Nr: 2267-84.2015.811.0050

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALTHIERES SOARES GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO ELÍSIO DE PAULA 

NETO - OAB:13.071 OB/MT

 Vistos, em correição.

Diante da concordância tácita das partes (cf. certidão de f. 187), 

HOMOLOGO o cálculo de pena apresentado à f. 179.

Com efeito, encaminhe-se cópia do cálculo ao recuperando para 

conhecimento.

Permaneçam os autos em cartório aguardando a data prevista para o 

próximo benefício em 13/01/2019, oportunidade em que será novamente 

avaliada a possibilidade de concessão da benesse.

Certifique-se eventual descumprimento das condições do regime 

semiaberto.

Após, colha-se o parecer ministerial para fins de progressão para o 

regime aberto.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 84388 Nr: 3415-96.2016.811.0050

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIZEU FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO DE CASSIO MELLO 

- OAB:14.312/MT

 Vistos, em correição.

Diante da concordância tácita das partes (cf. certidão de f. 132), 

HOMOLOGO o cálculo de pena apresentado à f. 129.

Com efeito, encaminhe-se cópia do cálculo ao recuperando para 

conhecimento.

Permaneçam os autos em cartório aguardando a data prevista para o 

próximo benefício em 03/01/2019, oportunidade em que será novamente 

avaliada a possibilidade de concessão da benesse.

Após, aporte-se o atestado carcerário e colha-se o parecer ministerial 

para fins de progressão ao regime semiaberto.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 96014 Nr: 58-40.2018.811.0050

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO ALEXANDRE CRUZ LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILTON DO PRADO GUNTHEN 

- OAB:3976/MT

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte ré FABIO ALEXANDRE CRUS 

LOPES, na pessoa de seus advogados para que, no prazo de 05 dias, 

manifeste-se nos autos, FACE O TEOR DO PARECER MINISTERIAL.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 94523 Nr: 4484-32.2017.811.0050

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON SALES DOURADO, RAFAEL DE 

OLIVEIRA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARLUCIA ALVES DE SOUZA 

TOLON - OAB:21059/0, RAFAEL ALMEIDA TAMANDARÉ NOVAES - 

OAB:19946/O

 Vistos, em correição.

Considerando a tempestividade recursal (f. 244), RECEBO a apelação de f. 

237-243 contendo as inclusas razões nos seus regulares efeitos (CPP, 

art. 597 c/c art. 600).

Assim, determino seja intimado pessoalmente os acusados sobre o inteiro 

teor da sentença (art. 392, I, do CPP c/c art. 1421, da CNGC-TJMT), bem 

assim intimem-nos, por meio de seus patronos constituídos, para que 

apresentem contrarrazões recursais face ao recurso de apelação 
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aportado nos autos (CPP, art. 600).

 Após o cumprimento de todas as formalidades necessárias, remetam-se 

os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

fazendo consignar as nossas homenagens.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 99719 Nr: 1888-41.2018.811.0050

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WENDER DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA SILVA 

NASCIMENTO - OAB:19.205/MT

 Vistos, em correição.

Diante da concordância tácita das partes (cf. certidão de f. 34), 

HOMOLOGO o cálculo de pena apresentado à f. 32.

Com efeito, encaminhe-se cópia do cálculo ao recuperando para 

conhecimento.

Permaneçam os autos em cartório aguardando a data prevista para o 

próximo benefício em 31/10/2029, oportunidade em que será novamente 

avaliada a possibilidade de concessão da benesse.

Após, aporte-se o atestado carcerário e colha-se o parecer ministerial 

para fins de progressão ao regime semiaberto.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 86524 Nr: 4837-09.2016.811.0050

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A-CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAPHAEL MONGENOT DE BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15.484-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, por meio de seu 

procurador, para que efetue o pagamento de diligência do Sr. Oficial de 

Justiça, por meio do sistema CPD, cujo acesso se dá através do sítio 

eletrônico www.tjmt.jus.br - aba "Emissão de Guias Online", aportando-se 

aos autos o comprovante de pagamento a fim de que seja possibilitado o 

cumprimento do mandado pelo(a) Sr.(a) Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 81352 Nr: 1560-82.2016.811.0050

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELESSANDRO CARNEIRO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:OAB/MT 16168-A, LUCIO FLÁVIO DE SOUZA ROMERO - 

OAB:21.243-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seu 

advogado para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos sobre o 

AR negativo acostado em fls., indicando o atual endereço da parte 

requerida.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 81594 Nr: 1700-19.2016.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA PAULA SANTOS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANO LEINER, CENTRO HOSPITALAR 

PARECIS EUCLIDES HORST CAMPO NOVO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:MT/12.758, RAFAEL WASNIESKI - OAB:15.469-A/MT, RICARDO 

ROBERTO DALMAGRO - OAB:12.205-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Machadode Assis 

Berni - OAB:45845/RS, OPSON LUISANDRO PULGA BAIOTO - 

OAB:11133/MT

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR as partes para que se manifestem nos 

termos do art. 465, § 3º do CPC, em 05(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 83832 Nr: 3073-85.2016.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVEREST TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VG TRANSPORTES E COMÉRCIO DE 

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO DE CAMPOS 

BORGES - OAB:11199, CAROLINA ATALA CASTILHO - 

OAB:10.769/MT, LISIANE DE FATIMA ZORZO - OAB:8114-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seu 

advogado para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos sobre o 

AR negativo acostado em fls., indicando o atual endereço da parte 

requerida.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 77473 Nr: 3657-89.2015.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILDO MIGUEL MALDANER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEFANT & DEFANT LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GASTÃO BATISTA TAMBARA - 

OAB:12.529-A/MT, GUILHERME DE ARRUDA CRUZ - OAB:12.642/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9183/MT

 (...)Declaro encerrada a instrução e, via de consequência, remetam-se os 

autos às partes para apresentação de memoriais no prazo comum de 

10(dez) dias. Em seguida, tornem os autos conclusos para sentença. 

Saem os presentes intimados. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e 

com as cautelas de estilo.” Nada mais. Determinou a MMª Juíza que às 

16h30min encerrasse o presente termo que, lido e achado conforme, vai 

devidamente assinado. Eu, ____(Angela Carla Einik), Gestora 

Administrativa 2, que digitei e subscrevi.Claudia Anffe Nunes da 

CunhaJuíza de Direito Guilherme de Arruda Cruz Ildo Miguel 

MaldanerAdvogado – Autor AutorFelipe Bedin Biasotto Marcos Vinicius 

Aparecido P AlvesAdvogado - Requerido Preposto da Requerida

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha
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 Cod. Proc.: 74076 Nr: 1578-40.2015.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIANA MENDES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOBÉ BARRETO DE OLIVEIRA - 

OAB:8.404/MT, LUCINEIA RODRIGUES SOUZA - OAB:16.339/MT, 

MAURÍCIO DE CARVALHO - OAB:10.052-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que entender pertinente, face o teor da manifestação em fls. 

66v. dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 93141 Nr: 3674-57.2017.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS MARCOS STOLARSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO CÉSAR GOMES VIEIRA 

- OAB:23.340-O/MT, ROGERIO DE CAMPOS - OAB:8967-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seu 

procurador, para que no prazo legal, impugne a contestação apresentada 

nos autos em fls.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 93634 Nr: 3969-94.2017.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADALBERTO DE SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DORGILDO DHEIN EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE ALVES THEODORO DE 

MORAES - OAB:11.950/MT, MARIA ROSEMAR BURATTI - 

OAB:16031-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seu 

procurador, para que no prazo legal, impugne a contestação apresentada 

nos autos em fls.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 97401 Nr: 856-98.2018.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REMI LANZARIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DUAL - DUARTE ALBURQUERQUE COMERCIO 

E INDUSTRIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURÍCIO MONTAGNER - 

OAB:20.670/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seu 

procurador, para que no prazo legal, impugne a contestação apresentada 

nos autos em fls.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 98686 Nr: 1427-69.2018.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA AMABILIS NOVAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Newton de Figueiredo 

Castro - OAB:8.392/MT, DAIANA TAYSE TESSARO MINOZZO - 

OAB:12.280/MT, FERNANDO ROBERTO DIAS - OAB:14.574/MT, 

JAQUELINE RAFAGNIN MARQUES - OAB:15.499/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seu 

procurador, para que no prazo legal, impugne a contestação apresentada 

nos autos em fls.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 89130 Nr: 1274-70.2017.811.0050

 AÇÃO: Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EGON GENZLER, DAGI WALDOW GENZLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RURAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, 

SCARIOT ARMAZEM GERAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA PRÜFER MOUSQUER - 

OAB:87.179/RS, Luiz Gustavo Rebelato Mousquer - OAB:90.294/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seu 

procurador, para que no prazo legal, impugne a contestação apresentada 

nos autos em fls.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 70701 Nr: 3748-19.2014.811.0050

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

Civil->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EWELLYN SANTOS TAQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): 2º SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DE 

BARRA DO BUGRES/MT, NIUARA RIBEIRO ROBERTO BORGES - OFICIALA 

REGISTRADORA DO CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MEDEIROS DA 

SILVA - OAB:5.423-B/MT, RONIVAN DOS REIS S. GUIMARÃES JUNIOR - 

OAB:20.436/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA BORGES LANGE 

ADRIEN - OAB:16437/O, WOLNEY LEITE DE LIMA - OAB:OAB/MT 3.550

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 
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2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte REQUERIDA, na pessoa de seu 

advogado para que, no prazo legal, apresente as contrarrazões, face o 

recurso de apelação acostado aos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 61994 Nr: 3011-84.2012.811.0050

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A AG. CAMPO NOVO 

DO PARECIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCONDES SARTOR - OAB:Nº 

3.585-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208 -A/MT

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, e considerando o 

disposto no Provimento 68/2018/CNJ, IMPULSIONO estes autos com a 

finalidade de INTIMAR a parte contrária para, querendo, apresentar 

impugnação no prazo de dois dias úteis, sob pena de aceitação tácita.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 97052 Nr: 677-67.2018.811.0050

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENE SAEM AMARAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GODOI COMERCIO DE MÁQUINAS 

AG´RICOLAS LTDA- ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ROSEMAR BURATTI - 

OAB:16031-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seu 

advogado para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos sobre o 

AR negativo acostado em fls., indicando o atual endereço da parte 

requerida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 96326 Nr: 284-45.2018.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RURAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EGON GENZLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AFONSO DECANINI NETO - 

OAB:9123/MT, LUIS FERNANDO DECANINI - OAB:9993-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seu 

advogado para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos sobre o 

AR negativo acostado em fls., indicando o atual endereço da parte 

requerida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 1711 Nr: 1575-47.1999.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON ALVES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, por meio de seu 

procurador, para que efetue o pagamento de diligência do Sr. Oficial de 

Justiça, por meio do sistema CPD, cujo acesso se dá através do sítio 

eletrônico www.tjmt.jus.br - aba "Emissão de Guias Online", aportando-se 

aos autos o comprovante de pagamento a fim de que seja possibilitado o 

cumprimento do mandado pelo(a) Sr.(a) Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 35354 Nr: 2143-77.2010.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVEREST TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA, 

CRISTINA MARIA MASSAROLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLON FANTINEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LISIANE DE FATIMA ZORZO - 

OAB:8114-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRA MAGRO - 

OAB:2571/RO

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seu 

advogado para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos sobre o 

AR negativo acostado em fls., indicando o atual endereço da parte 

requerida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 39853 Nr: 109-61.2012.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVANA PEZZI GIACOMET, JOÃO PINTO JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:18603-B/MT, Gislaine Crispim de Faria Cruz - 

OAB:16988, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT, 

MARIA AMÉLIA CASSIANA MASTROROSA VIANA - OAB:27.109 PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULA C. CARREIRA S. 

RAMOS - OAB:9.989

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 05 dias, manifeste-se nos autos, dando 

prosseguimento ao feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 73330 Nr: 1148-88.2015.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOC. DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSIANE QUINTINO BARROS, VALDINEIA DA 

SILVA GERÔNIMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11876-A/MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 
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OAB:9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seu 

advogado para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos sobre o 

AR negativo acostado em fls., indicando o atual endereço da parte 

requerida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 81198 Nr: 1469-89.2016.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOC. DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELSA MACHADO ME, ELSA MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A, ANDRE STUART SANTOS - OAB:10.637 OAB/MS, 

GUILHERME FREDERICO DE FIGUEIREDO CASTRO - OAB:10647/MS, 

JOSE HENRIQUE DA SILVA VIGO - OAB:17.074-A, VERA LUCIA NOVAK 

GOMES - OAB:10.886/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seu 

advogado para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos sobre o 

AR negativo acostado em fls., indicando o atual endereço da parte 

requerida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 91024 Nr: 2439-55.2017.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS SICREDI LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VICTOR GUEDIN GINDRI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MARIA COPETTI - 

OAB:7.187/SC, MARCIA MARIA SMIELEVSKI - OAB:20.937/SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, por meio de seu 

procurador, para que efetue o pagamento de diligência do Sr. Oficial de 

Justiça, por meio do sistema CPD, cujo acesso se dá através do sítio 

eletrônico www.tjmt.jus.br - aba "Emissão de Guias Online", aportando-se 

aos autos o comprovante de pagamento a fim de que seja possibilitado o 

cumprimento do mandado pelo(a) Sr.(a) Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 96542 Nr: 415-20.2018.811.0050

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO VALOR COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ APARECIDO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA MARQUES 

ANDRADE - OAB:17.098/MT, RAFAEL SOARES MARTINAZZO - 

OAB:9.925-B/MT, WALESKA MALVINA PIOVAN MARTINAZZO - 

OAB:10.910-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seu 

advogado para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos sobre o 

AR negativo acostado em fls., indicando o atual endereço da parte 

requerida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 39416 Nr: 2769-62.2011.811.0050

 AÇÃO: Protesto->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEOLIR ANTONIO ZANOLLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA FERREIRA LEITE - 

OAB:14.081/MT, FABIULA MULLER KOENIG - OAB:22165-A/MT, 

GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13.842-A/MT, GUSTAVO RODRIGO 

GÓES NICOLADELLI - OAB:MT 17980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR o advogado da parte autora, para que 

no prazo de 10 dias, se manifeste nos autos, efetuando o pagamento do 

preparo referente a distribuição e cumprimento da carta precatória 

expedida nos autos, nos termos do artigo 389 da CGJ, ou comparecendo 

na Secretaria e retirando a presente carta precatória para distribuição.

Campo Novo do Parecis, 2 de julho de 2018.

Elizangela da Silva Souza

Gestora Judiciária

Art. 389. No caso de expedição de carta precatória entre comarcas do 

Estado de Mato Grosso, as custas serão obrigatoriamente recolhidas no 

Juízo Deprecante, mediante guia de recolhimento padrão disponível nos 

cartórios distribuidores oficializados, postos de arrecadação e internet 

(site do Tribunal de Justiça – www.tjmt.jus.br).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 24662 Nr: 1309-79.2007.811.0050

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMBRACON ADMINISTRADODA DE CONSORCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMILTON VARASCHIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Everly Soares Rosiak - 

OAB:17.866-O/MT, LUCIANO BOABAID BERTAZZO - OAB:8794-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR o advogado da parte autora, para que 

no prazo de 10 dias, se manifeste nos autos, efetuando o pagamento do 

preparo referente a distribuição e cumprimento da carta precatória 

expedida nos autos, nos termos do artigo 389 da CGJ, ou comparecendo 

na Secretaria e retirando a presente carta precatória para distribuição.

Campo Novo do Parecis, 2 de julho de 2018.

Elizangela da Silva Souza

Gestora Judiciária

Art. 389. No caso de expedição de carta precatória entre comarcas do 

Estado de Mato Grosso, as custas serão obrigatoriamente recolhidas no 

Juízo Deprecante, mediante guia de recolhimento padrão disponível nos 

cartórios distribuidores oficializados, postos de arrecadação e internet 

(site do Tribunal de Justiça – www.tjmt.jus.br).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 68458 Nr: 2197-04.2014.811.0050

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 
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Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAUL FRANCISCO DE SOUZA E SILVA, MARIA REGINA 

RIVALTA E SILVA, FREDERICO CARLOS HERKLOTZ, LUIZ VERNER KLEIN, 

CIRLEI CORADI KLEIN, LUCILA SALA HERKLOTZ, JOSÉ ALVES 

CAPISTRANO, LORINETE DOS REIS CAPISTRANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADM DO BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE FABIO P. FERRARINI - 

OAB:14.864/MT, OPSON LUISANDRO PULGA BAIOTO - OAB:11133/MT, 

THALLYTTA DE OLIVEIRA SEIFERT - OAB:18.293/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição,

Certifique o cumprimento integral da decisão anterior e, em seguida, 

considerando a apresentação de contestação e impugnação, intimem-se 

as partes para que especifiquem as provas que pretendem produzir no 

prazo de cinco dias (exiguidade justificada por se tratar de processo 

incluso na Meta 02 CNJ), justificando sua necessidade, sob pena de 

julgamento do feito no estado em que se encontra.

Às providências, imediatamente, por se tratar de processo pertencente a 

Meta 02 CNJ.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 73593 Nr: 1299-54.2015.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mônaco Motocenter Mato Grosso LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Humberto Manoel do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCINE LAURA SECCO - 

OAB:15.421/MT, JOÃO PAULO MORESCHI - OAB:11686, RICARDO 

TURBINO NEVES - OAB:12.454/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, por meio de seu 

procurador, para que efetue o pagamento de diligência do Sr. Oficial de 

Justiça, por meio do sistema CPD, cujo acesso se dá através do sítio 

eletrônico www.tjmt.jus.br - aba "Emissão de Guias Online", aportando-se 

aos autos o comprovante de pagamento a fim de que seja possibilitado o 

cumprimento do mandado pelo(a) Sr.(a) Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 39965 Nr: 221-30.2012.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOC. DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA ELIANE DE AZEVEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO ALMEIDA VARGAS NUNES 

- OAB:10.220/MT, EDUARDO THEODORO FABRINI - OAB:10018/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, por meio de seu 

procurador, para que efetue o pagamento de diligência do Sr. Oficial de 

Justiça, por meio do sistema CPD, cujo acesso se dá através do sítio 

eletrônico www.tjmt.jus.br - aba "Emissão de Guias Online", aportando-se 

aos autos o comprovante de pagamento a fim de que seja possibilitado o 

cumprimento do mandado pelo(a) Sr.(a) Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 99195 Nr: 1648-52.2018.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PARÓQUIA EVANGÉLICA DE CONFISSÃO LUTERANA 

DO PARECIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEBRASKA DO BRASIL COMUNICAÇÕES 

EIRELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAIR DIRLEI SCHEUERMANN - 

OAB:12998/MT, MYLLENA GUIZARDI T. M. BASTOS - OAB:9.445/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 1648-52.2018.811.0050 (Código 99195)

Autor: Paróquia Evangélica de Confissão Luterana do Parecis

Requerido: Nebraska do Brasil Comunicações Eirelli

Vistos em correição.

Infelizmente, mais um feito foi encaminhado concluso ao gabinete sem a 

devida conferencia, uma vez que a contrafé fora juntada aos autos. 

Assim, atente-se o setor responsável para a correta autuação e envio 

concluso ao gabinete, devendo, portanto, desentranhar a contrafé de f. 

37-47 dos autos.

Trata-se de ação declaratória de inexistencia de débito c/c repetição de 

indébito ajuizada pela Paroquia Evangelica de Confissão Luterana do 

Parecis em face de Nebraska do Brasil Comunicações Eirelli.

Presentes os seus requisitos legais, recebo a inicial e, via de 

consequencia, designo audiência de conciliação para o dia 20 de agosto 

de 2.018, às 09h30min., a ser realizada pela Conciliadora dessa comarca, 

na Sala de Audiências da Segunda Vara, devendo o réu ser citado, nos 

termos do art. 334, “caput” e o autor intimado nos termos do art. 334, §3º, 

ambos do CPC.

Realizada a audiência de conciliação, caso as partes não realizem acordo, 

terá o réu prazo de 15 (quinze) dias, caso queira, para apresentar 

contestação, na forma do art. 335, CPC, sob pena de revelia.

Havendo desinteresse pelo réu na realização da audiência, deverá 

peticionar com 10 (dez) dias de antecedência, a contar da data da 

audiência (CPC §5º do artigo 334).

 Consigne-se no mandado que, o não comparecimento injustificado do 

autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será aplicada multa, nos termos do art. 334, §8º do 

CPC, ainda, que não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados pelo Autor (CPC art. 344).

Defiro os benefícios da AJG.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Campo Novo do Parecis/MT, 26 de junho de 2018.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 97067 Nr: 685-44.2018.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: helio adriano da LUZ SEHNEM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DUAL - DUARTE ALBURQUERQUE COMERCIO 

E INDUSTRIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURÍCIO MONTAGNER - 

OAB:20.670/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 1635-53.2018.811.0050 (Código 99147)

Autor: Reginaldo Pereira da Silva

Requerido: Devanir Marchio Júnior e outro

Vistos em correição.

Recebo a inicial, visto que presentes os seus requisitos legais.

Tendo em vista o interesse da parte autora, designo audiência de 

conciliação para o dia 27 de agosto de 2.018, às 09h30min., a ser 

realizada pela Conciliadora dessa comarca, na Sala de Audiências da 

Segunda Vara, devendo o réu ser citado, nos termos do art. 334, “caput” 

e o autor intimado nos termos do art. 334, §3º, ambos do CPC.

Realizada a audiência de conciliação, caso as partes não realizem acordo, 

terá o réu prazo de 15 (quinze) dias, caso queira, para apresentar 

contestação, na forma do art. 335, CPC, sob pena de revelia.

Havendo desinteresse pelo réu na realização da audiência, deverá 

peticionar com 10 (dez) dias de antecedência, a contar da data da 

audiência (CPC §5º do artigo 334).

 Consigne-se no mandado que, o não comparecimento injustificado do 

autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será aplicada multa, nos termos do art. 334, §8º do 

CPC, ainda, que não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos 
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como verdadeiros os fatos articulados pelo Autor (CPC art. 344).

Defiro os benefícios da AJG.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Campo Novo do Parecis/MT, 25 de junho de 2.018.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 97067 Nr: 685-44.2018.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: helio adriano da LUZ SEHNEM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DUAL - DUARTE ALBURQUERQUE COMERCIO 

E INDUSTRIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURÍCIO MONTAGNER - 

OAB:20.670/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, por meio de seu 

procurador, para que efetue o pagamento de diligência do Sr. Oficial de 

Justiça, por meio do sistema CPD, cujo acesso se dá através do sítio 

eletrônico www.tjmt.jus.br - aba "Emissão de Guias Online", aportando-se 

aos autos o comprovante de pagamento a fim de que seja possibilitado o 

cumprimento do mandado pelo(a) Sr.(a) Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 94778 Nr: 4647-12.2017.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODETE DE LARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRÉ PRETTO SCHOSSLER, STÉFANO 

COURI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE JOSEFA DE SOUZA - 

OAB:17378/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, por meio de seu 

procurador, para que efetue o pagamento de diligência do Sr. Oficial de 

Justiça, por meio do sistema CPD, cujo acesso se dá através do sítio 

eletrônico www.tjmt.jus.br - aba "Emissão de Guias Online", aportando-se 

aos autos o comprovante de pagamento a fim de que seja possibilitado o 

cumprimento do mandado pelo(a) Sr.(a) Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 68993 Nr: 2569-50.2014.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSPORTES DIAMANTINO LTDA, ITALOG LOGÍSTICA 

E ENERGIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENIVALDO ALMEIDA, Métrica Construções 

Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CECÍLIA DA SILVA ZERAIK - 

OAB:104.199, NELSON DA COSTA ARAÚJO - OAB:MT 8.505-A, THIAGO 

VIEIRA LEITE DE CASTRO - OAB:181955

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que entender pertinente, face o teor da certidão do oficial de 

justiça acostado em fls. dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 77468 Nr: 3652-67.2015.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TATYANE AMADO HILGEMBERG PIERRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE ALVES THEODORO DE 

MORAES - OAB:11.950/MT, MARIA ROSEMAR BURATTI - 

OAB:16031-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:MT-8.184-A

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que entender pertinente, face o teor da petição acostada em 

fls. dos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 68382 Nr: 3077-64.2012.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ANDRE FERREIRA MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAIR DIRLEI SCHEUERMANN 

- OAB:12998/MT, DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:, EDSON FELIPE 

TONIASSO VEIGA - OAB:21.473-O/MT

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte denunciada PAULO ANDRE 

FERREIRA MENDES, através de seus advogados, para que apresente as 

alegações finais, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 93241 Nr: 3735-15.2017.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA VALE DO JURUENA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO 

PARECIS/MT, PREFEITO MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO DIAS FREITAS - 

OAB:205.385/RJ, GUILHERME FREDERICO DE FIGUEIREDO CASTRO - 

OAB:10647

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, por meio de seu 

procurador, para que efetue o pagamento de diligência do Sr. Oficial de 

Justiça, por meio do sistema CPD, cujo acesso se dá através do sítio 

eletrônico www.tjmt.jus.br - aba "Emissão de Guias Online", aportando-se 

aos autos o comprovante de pagamento a fim de que seja possibilitado o 

cumprimento do mandado pelo(a) Sr.(a) Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 65016 Nr: 3051-32.2013.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVEREST TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SAFRA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO DE CAMPOS 

BORGES - OAB:11199, CAROLINA ATALA CASTILHO - 

OAB:10.769/MT, LISIANE DE FATIMA ZORZO - OAB:8114-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11876-A/MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9708-A

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que entender pertinente, face o teor da petição acostada em 

fls. dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 97594 Nr: 966-97.2018.811.0050

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: 3ª VARA CÍVEL DE TANGARÁ DA SERRA/MT, BASF 

BRASILEIRA S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIO GOLON, MARLI DE OLIVEIRA GOLON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CAROLINA RODRIGUES 

DELLIAS - OAB:OAB/SP 174837

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, por meio de seu 

procurador, para que efetue o pagamento da complementação da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça, no valor de R$ 44,00 (quarenta e quatro 

reais) por meio do sistema CPD, cujo acesso se dá através do sítio 

eletrônico www.tjmt.jus.br - aba "Emissão de Guias Online", aportando-se 

aos autos o comprovante de pagamento a fim de que seja possibilitado o 

cumprimento do mandado pelo(a) Sr.(a) Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 99147 Nr: 1635-53.2018.811.0050

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGINALDO PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEVANIR MARCHIO JUNIOR, REGINA FURLAN 

MARCHIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONAS HENRIQUE SCHOLL - 

OAB:18.318-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 1635-53.2018.811.0050 (Código 99147)

Autor: Reginaldo Pereira da Silva

Requerido: Devanir Marchio Júnior e outro

Vistos em correição.

Recebo a inicial, visto que presentes os seus requisitos legais.

Tendo em vista o interesse da parte autora, designo audiência de 

conciliação para o dia _27___ de agosto____________ de 2.018, às 

_10____h_00____min., a ser realizada pela Conciliadora dessa comarca, 

na Sala de Audiências da Segunda Vara, devendo o réu ser citado, nos 

termos do art. 334, “caput” e o autor intimado nos termos do art. 334, §3º, 

ambos do CPC.

Realizada a audiência de conciliação, caso as partes não realizem acordo, 

terá o réu prazo de 15 (quinze) dias, caso queira, para apresentar 

contestação, na forma do art. 335, CPC, sob pena de revelia.

Havendo desinteresse pelo réu na realização da audiência, deverá 

peticionar com 10 (dez) dias de antecedência, a contar da data da 

audiência (CPC §5º do artigo 334).

 Consigne-se no mandado que, o não comparecimento injustificado do 

autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será aplicada multa, nos termos do art. 334, §8º do 

CPC, ainda, que não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados pelo Autor (CPC art. 344).

Defiro os benefícios da AJG.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Campo Novo do Parecis/MT, 25 de junho de 2.018.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 99633 Nr: 1842-52.2018.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DVMDC, EDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAIR DIRLEI SCHEUERMANN - 

OAB:12998/MT, EDSON FELIPE TONIASSO VEIGA - OAB:21.473-O/MT, 

MYLLENA GUIZARDI T. M. BASTOS - OAB:9.445/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Indefiro o pedido do benefício da assistência judiciária gratuita, nos 

termos do artigo 4º da Lei 1060/50 e do artigo 98 do NCPC.Ciência ao 

Ministério Público do Estado de Mato Grosso.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário com as cautelas de estilo.Campo Novo do Parecis (MT), 26 de 

junho de 2018.Cláudia Anffe Nunes da CunhaJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 92888 Nr: 3507-40.2017.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ONEZINO RIBEIRO DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFÔNICA BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HENRIQUE BARBOSA - 

OAB:15.056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA BARBARA DE 

OLIVEIRA SODRE PIONA - OAB:13.333

 Código 92888

Vistos em correição.

Tendo em vista a Portaria 629/2018-PRES, REDESIGNO a audiência para o 

dia 24/07/2018, às 15:30 horas.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Campo Novo do Parecis (MT), 21 de junho de 2.018.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000331-02.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

VANIA CAVALHEIRO MORAES RANZI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANIA CAVALHEIRO MORAES RANZI OAB - MT0008477S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

Processo n. 1000331-02.2018.8.11.0050 Designação Sessão de 

Conciliação CERTIDÃO Certifico e dou fé que tendo em vista o pedido da 

autora e documentos juntados, comprovando a viagem mencionada, nos 

termos do art. 16, da Lei n. 9.099, de 26 de setembro de 1995, designo 

sessão de conciliação para 16/08/2018 13:45, ficando as partes 
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devidamente intimadas através de seus advogados. ADVERTENCIA: a 

ausência injustificada do reclamante, acarretará em extinção e 

arquivamento do feito, e ainda na condenação ao pagamento das custas 

processuais e do reclamado importará em confissão e revelia. Campo 

Novo do Parecis - MT, Terça-feira, 03 de Julho de 2018 NILZA PEREIRA 

BRANT Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000277-36.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS MARQUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO VALENTE OAB - MT0008116A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO GMAC S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS -MT Processo n. 

1000277-36.2018.8.11.0050 Nome: LUIS MARQUES DOS SANTOS 

Endereço: RUA DAS GARÇAS, 2281, JARDIM DAS PALMEIRAS, CAMPO 

NOVO DO PARECIS - MT - CEP: 78360-000 Nome: BANCO GMAC S.A. 

Endereço: AVENIDA INDIANÓPOLIS, 3096, INDIANÓPOLIS, SÃO PAULO - 

SP - CEP: 04062-001 CERTIDÃO Nos termos da legislação processual em 

vigor, Provimento 55/2007-CGJ, impulsiono este feito a fim de intimar a 

parte Autora para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, acerca da 

juntada do aviso de recebimento, bem como da juntada da contestação. 

Campo Novo do Parecis-MT, Terça-feira, 03 de Julho de 2018. Nilza 

Pereira Brant Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000377-88.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

EZEQUIEL ALMEIDA DE AZEVEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERICK RAFAEL DA SILVA LEITE OAB - MT24538/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS Processo nº 

1000377-88.2018.8.11.0050 CERTIDÃO Nos termos do provimento 

55/07-CGJ, impulsiono estes autos para intimação da parte autora 

emendar a petição inicial, adequando-a ao disposto no artigo 320 do NCPC, 

c/c art. 4º, III, da Lei n. 9.099/95, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

complete a inicial com os seguintes documentos: a) Comprovante de 

endereço em seu nome, contrato de aluguel, ou com declaração de 

domicílio firmada pelo titular do comprovante apresentado.A inércia 

acarretará o indeferimento da inicial (NCPC, art. 321, parágrafo único). 

Campo Novo do Parecis (MT),Terça-feira, 03 de Julho de 2018. NILZA 

PEREIRA BRANT Gestora Judiciária

Comarca de Campo Verde

Diretoria do Fórum

Portaria

P O R T A R I A N.º 028/2018-DF

Maria Lúcia Prati, Juíza de Direito Diretora do Foro desta Comarca de 

Campo Verde, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, 

etc,

 Considerando o Decreto Municipal n.º 001, de 08/01/2018, que dispõe 

sobre as datas comemorativas no Município de Campo Verde;

RESOLVE:

Art. 1.º Suspender o expediente no âmbito dos Foros Judicial e 

Extrajudicial desta Comarca, nos dias 04 e 25 de julho de 2018 

(quartas-feiras), em virtude dos feriados que comemoram o aniversário de 

Emancipação Política de Campo Verde, e o dia do Padroeiro deste 

Município, respectivamente.

Art. 2º Prorrogar os prazos processuais com vencimentos nas aludidas 

datas, para o primeiro dia útil subsequente.

 Art. 3.º Publique-se e cumpra-se, remetendo cópia desta Portaria à 

Corregedoria Geral da Justiça de Mato Grosso, para conhecimento.

 Campo Verde, 29 de junho de 2018.

Maria Lúcia Prati

Juíza de Direito Diretora do Foro

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 81355 Nr: 1410-69.2014.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Frigorífico Machado Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Transportadora São Rafael Ltda Me, Severino 

Bezerra de Arruda, Mariuza Canuta dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LORIVALDO FERNANDES 

STRINGHETA - OAB:3517

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 

PARTE AUTORA, NO PRAZO DE 15 DIAS, manifestar-se sobre a 

devolução da carta precatória, devendo solicitar o que entender de direito 

para o devido prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 83287 Nr: 2795-52.2014.811.0051

 AÇÃO: Impugnação de Assistência Judiciária->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Genetic Fish Rise Consultoria e Assessoria em 

Piscicultura Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dirceu Pinhatti Mendes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diego Natanael Lopes Arruda - 

OAB:18787

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PERSIO OLIVEIRA LANDIM - 

OAB:12295

 Nos termos da legislação vigente, consoante artigo 313, § 2º, I, do 

CPC/2015, tendo em vista ser público e notório o falecimento do 

IMPUGNADO, IMPULSIONO OS AUTOS para que O IMPUGNANTE 

manifeste-se acerca da habilitação do espólio, sucessor ou herdeiros.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 80914 Nr: 1072-95.2014.811.0051

 AÇÃO: Protesto->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DPM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GFRCeAePL, DCF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nicomedes Lindolfo Freitas 

Neto - OAB:9277/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Abel Albino de Arruda - 

OAB:MT/13.602, TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - OAB:13412/A

 Nos termos da legislação vigente, consoante artigo 313, § 2º, II, do 

CPC/2015, tendo em vista ser público e notório o falecimento do autor, 

IMPULSIONO OS AUTOS para que seu procurador manifeste-se acerca da 

habilitação do espólio, advertindo-o sobre as penalidades do respectivo 

artigo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 77951 Nr: 2844-30.2013.811.0051

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Itaú S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marilda Garcia Maciel Transportes - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Martins - OAB:84.314/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482-B

 Nos Termos da legislação vigente e do Provimento n° 56/2007 - CGJ, 

IMPULSIONO estes autos para a INTIMAÇÃO DAS PARTES acerca do 

RETORNO dos autos do E.Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, requererem o que 

entenderem de direito.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 80758 Nr: 952-52.2014.811.0051

 AÇÃO: Notificação->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marilda Garcia Maciel Transportes - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tropical Bioenergia s/a

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 

PARTE AUTORA RETIRAR OS AUTOS NO PRAZO DE 48 HORAS, tendo em 

vista que a carta precatória foi devidamente cumprida, conforme elucida a 

certidão de fls. 39.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 132727 Nr: 7298-14.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edilma Nonato Santana Fonseca

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edison Gonçalves de Andrade 

Junior - OAB:22367/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Everaldo Braun - OAB:6266, 

Francisco Souza Rangel - OAB:25.964/DF, Jéssica Maria Prati - 

OAB:22253/O, Layane Barcelos de Souza - OAB:DF/43.973

 Vistos etc.

Embora o feito já tenha merecido prévia audiência de conciliação, as 

diretrizes do Novo Código de Processo Civil estabelecem o incentivo, 

sempre que possível, da resolução consensual do conflito.

Dessa forma, tendo em vista a especial natureza da causa, entendo 

pertinente a designação de nova audiência específica para a conciliação 

das Partes, na forma do art. 139, V, do NCPC.

 Assim, DESIGNO audiência de conciliação para o dia 19 de julho de 2018, 

às 13:30 horas.

Em sendo o caso, na hipótese de a audiência marcada pelo Centro de 

Conciliação da Comarca ainda não ter sido realizada, SUSPENDA-SE o 

expediente.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 916 Nr: 1472-37.1999.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Euclésio Schenkel, Maria Lúcia Souza Schenkel, Alécio 

Schenkel, Mercedes Barbieri Schenkel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Osvaldo Cirilo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jairo João Pasqualotto - 

OAB:3569B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evaldo Rezende Fernandes - 

OAB:3.610/MT, Flavio Luciano Bauermeister - OAB:7328/B, 

Jeancarlo Ribeiro - OAB:7179/MT

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS para a parte 

autora, NO PRAZO DE 05 (cinco) DIAS, manifestar-se sobre o 

desarquivamento do feito, SOB PENA DE RETORNAR OS AUTOS AO 

ARQUIVO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 144739 Nr: 2552-69.2018.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Alves de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Revisional

Despacho.

Vistos etc.

Embora o feito já tenha merecido prévia audiência de conciliação, as 

diretrizes do Novo Código de Processo Civil estabelecem o incentivo, 

sempre que possível, da resolução consensual do conflito.

Dessa forma, tendo em vista a especial natureza da causa, entendo 

pertinente a designação de nova audiência específica para a conciliação 

das Partes, na forma do art. 139, V, do NCPC.

 Assim, DESIGNO audiência de conciliação para o dia 19 de julho de 2018, 

às 13:30 horas.

Em sendo o caso, na hipótese de a audiência marcada pelo Centro de 

Conciliação da Comarca ainda não ter sido realizada, SUSPENDA-SE o 

expediente.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 19 de abril de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 144669 Nr: 2516-27.2018.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fabiana Deraldina de Morais

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Revisional

Despacho.

Vistos etc.

Embora o feito já tenha merecido prévia audiência de conciliação, as 

diretrizes do Novo Código de Processo Civil estabelecem o incentivo, 

sempre que possível, da resolução consensual do conflito.

Dessa forma, tendo em vista a especial natureza da causa, entendo 

pertinente a designação de nova audiência específica para a conciliação 

das Partes, na forma do art. 139, V, do NCPC.

 Assim, DESIGNO audiência de conciliação para o dia 19 de julho de 2018, 

às 13:30 horas.

Em sendo o caso, na hipótese de a audiência marcada pelo Centro de 

Conciliação da Comarca ainda não ter sido realizada, SUSPENDA-SE o 

expediente.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 19 de abril de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 144586 Nr: 2481-67.2018.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cicero de Almeida Chagas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Revisional

Despacho.

Vistos etc.

Embora o feito já tenha merecido prévia audiência de conciliação, as 

diretrizes do Novo Código de Processo Civil estabelecem o incentivo, 

sempre que possível, da resolução consensual do conflito.

Dessa forma, tendo em vista a especial natureza da causa, entendo 

pertinente a designação de nova audiência específica para a conciliação 

das Partes, na forma do art. 139, V, do NCPC.
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 Assim, DESIGNO audiência de conciliação para o dia 19 de julho de 2018, 

às 13:30 horas.

Em sendo o caso, na hipótese de a audiência marcada pelo Centro de 

Conciliação da Comarca ainda não ter sido realizada, SUSPENDA-SE o 

expediente.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 19 de abril de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 144435 Nr: 2460-91.2018.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aluísio Xavier Moreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Revisional

Despacho.

Vistos etc.

Embora o feito já tenha merecido prévia audiência de conciliação, as 

diretrizes do Novo Código de Processo Civil estabelecem o incentivo, 

sempre que possível, da resolução consensual do conflito.

Dessa forma, tendo em vista a especial natureza da causa, entendo 

pertinente a designação de nova audiência específica para a conciliação 

das Partes, na forma do art. 139, V, do NCPC.

 Assim, DESIGNO audiência de conciliação para o dia 19 de julho de 2018, 

às 13:30 horas.

Em sendo o caso, na hipótese de a audiência marcada pelo Centro de 

Conciliação da Comarca ainda não ter sido realizada, SUSPENDA-SE o 

expediente.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 19 de abril de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 144348 Nr: 2417-57.2018.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eliel Constâncio Lopes Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Revisional

Despacho.

Vistos etc.

Embora o feito já tenha merecido prévia audiência de conciliação, as 

diretrizes do Novo Código de Processo Civil estabelecem o incentivo, 

sempre que possível, da resolução consensual do conflito.

Dessa forma, tendo em vista a especial natureza da causa, entendo 

pertinente a designação de nova audiência específica para a conciliação 

das Partes, na forma do art. 139, V, do NCPC.

 Assim, DESIGNO audiência de conciliação para o dia 19 de julho de 2018, 

às 13:30 horas.

Em sendo o caso, na hipótese de a audiência marcada pelo Centro de 

Conciliação da Comarca ainda não ter sido realizada, SUSPENDA-SE o 

expediente.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 19 de abril de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 144301 Nr: 2382-97.2018.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Welter Silva de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Revisional

Despacho.

Vistos etc.

Embora o feito já tenha merecido prévia audiência de conciliação, as 

diretrizes do Novo Código de Processo Civil estabelecem o incentivo, 

sempre que possível, da resolução consensual do conflito.

Dessa forma, tendo em vista a especial natureza da causa, entendo 

pertinente a designação de nova audiência específica para a conciliação 

das Partes, na forma do art. 139, V, do NCPC.

 Assim, DESIGNO audiência de conciliação para o dia 19 de julho de 2018, 

às 13:30 horas.

Em sendo o caso, na hipótese de a audiência marcada pelo Centro de 

Conciliação da Comarca ainda não ter sido realizada, SUSPENDA-SE o 

expediente.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 19 de abril de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 144290 Nr: 2372-53.2018.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Alves Correa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Revisional

Despacho.

Vistos etc.

Embora o feito já tenha merecido prévia audiência de conciliação, as 

diretrizes do Novo Código de Processo Civil estabelecem o incentivo, 

sempre que possível, da resolução consensual do conflito.

Dessa forma, tendo em vista a especial natureza da causa, entendo 

pertinente a designação de nova audiência específica para a conciliação 

das Partes, na forma do art. 139, V, do NCPC.

 Assim, DESIGNO audiência de conciliação para o dia 19 de julho de 2018, 

às 13:30 horas.

Em sendo o caso, na hipótese de a audiência marcada pelo Centro de 

Conciliação da Comarca ainda não ter sido realizada, SUSPENDA-SE o 

expediente.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 19 de abril de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 143137 Nr: 1824-28.2018.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eudis Santana de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Revisional

Despacho.

Vistos etc.

Embora o feito já tenha merecido prévia audiência de conciliação, as 

diretrizes do Novo Código de Processo Civil estabelecem o incentivo, 

sempre que possível, da resolução consensual do conflito.

Dessa forma, tendo em vista a especial natureza da causa, entendo 

pertinente a designação de nova audiência específica para a conciliação 

das Partes, na forma do art. 139, V, do NCPC.

 Assim, DESIGNO audiência de conciliação para o dia 19 de julho de 2018, 

às 13:30 horas.

Em sendo o caso, na hipótese de a audiência marcada pelo Centro de 

Conciliação da Comarca ainda não ter sido realizada, SUSPENDA-SE o 

expediente.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 19 de abril de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 142772 Nr: 1623-36.2018.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Milvan Gomes Dantas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Revisional

Despacho.

Vistos etc.

Embora o feito já tenha merecido prévia audiência de conciliação, as 

diretrizes do Novo Código de Processo Civil estabelecem o incentivo, 

sempre que possível, da resolução consensual do conflito.

Dessa forma, tendo em vista a especial natureza da causa, entendo 

pertinente a designação de nova audiência específica para a conciliação 

das Partes, na forma do art. 139, V, do NCPC.

 Assim, DESIGNO audiência de conciliação para o dia 19 de julho de 2018, 

às 13:30 horas.

Em sendo o caso, na hipótese de a audiência marcada pelo Centro de 

Conciliação da Comarca ainda não ter sido realizada, SUSPENDA-SE o 

expediente.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 19 de abril de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 141916 Nr: 1227-59.2018.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Regiane Rodrigues Teixeira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Revisional

Despacho.

Vistos etc.

Embora o feito já tenha merecido prévia audiência de conciliação, as 

diretrizes do Novo Código de Processo Civil estabelecem o incentivo, 

sempre que possível, da resolução consensual do conflito.

Dessa forma, tendo em vista a especial natureza da causa, entendo 

pertinente a designação de nova audiência específica para a conciliação 

das Partes, na forma do art. 139, V, do NCPC.

 Assim, DESIGNO audiência de conciliação para o dia 19 de julho de 2018, 

às 13:30 horas.

Em sendo o caso, na hipótese de a audiência marcada pelo Centro de 

Conciliação da Comarca ainda não ter sido realizada, SUSPENDA-SE o 

expediente.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 19 de abril de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 141127 Nr: 897-62.2018.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Altemar da Costa Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Revisional

Despacho.

Vistos etc.

Embora o feito já tenha merecido prévia audiência de conciliação, as 

diretrizes do Novo Código de Processo Civil estabelecem o incentivo, 

sempre que possível, da resolução consensual do conflito.

Dessa forma, tendo em vista a especial natureza da causa, entendo 

pertinente a designação de nova audiência específica para a conciliação 

das Partes, na forma do art. 139, V, do NCPC.

 Assim, DESIGNO audiência de conciliação para o dia 19 de julho de 2018, 

às 13:30 horas.

Em sendo o caso, na hipótese de a audiência marcada pelo Centro de 

Conciliação da Comarca ainda não ter sido realizada, SUSPENDA-SE o 

expediente.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 19 de abril de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 141124 Nr: 895-92.2018.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eurides da Pavora Ramos Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Revisional

Despacho.

Vistos etc.

Embora o feito já tenha merecido prévia audiência de conciliação, as 

diretrizes do Novo Código de Processo Civil estabelecem o incentivo, 

sempre que possível, da resolução consensual do conflito.

Dessa forma, tendo em vista a especial natureza da causa, entendo 

pertinente a designação de nova audiência específica para a conciliação 

das Partes, na forma do art. 139, V, do NCPC.

 Assim, DESIGNO audiência de conciliação para o dia 19 de julho de 2018, 

às 13:30 horas.

Em sendo o caso, na hipótese de a audiência marcada pelo Centro de 

Conciliação da Comarca ainda não ter sido realizada, SUSPENDA-SE o 

expediente.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 19 de abril de 2018.
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André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 141030 Nr: 848-21.2018.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vlaodemir Martello

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Revisional

Despacho.

Vistos etc.

Embora o feito já tenha merecido prévia audiência de conciliação, as 

diretrizes do Novo Código de Processo Civil estabelecem o incentivo, 

sempre que possível, da resolução consensual do conflito.

Dessa forma, tendo em vista a especial natureza da causa, entendo 

pertinente a designação de nova audiência específica para a conciliação 

das Partes, na forma do art. 139, V, do NCPC.

 Assim, DESIGNO audiência de conciliação para o dia 19 de julho de 2018, 

às 13:30 horas.

Em sendo o caso, na hipótese de a audiência marcada pelo Centro de 

Conciliação da Comarca ainda não ter sido realizada, SUSPENDA-SE o 

expediente.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 19 de abril de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 140882 Nr: 792-85.2018.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Roberto Conceição Rocha Azambuja

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Revisional

Despacho.

Vistos etc.

Embora o feito já tenha merecido prévia audiência de conciliação, as 

diretrizes do Novo Código de Processo Civil estabelecem o incentivo, 

sempre que possível, da resolução consensual do conflito.

Dessa forma, tendo em vista a especial natureza da causa, entendo 

pertinente a designação de nova audiência específica para a conciliação 

das Partes, na forma do art. 139, V, do NCPC.

 Assim, DESIGNO audiência de conciliação para o dia 19 de julho de 2018, 

às 13:30 horas.

Em sendo o caso, na hipótese de a audiência marcada pelo Centro de 

Conciliação da Comarca ainda não ter sido realizada, SUSPENDA-SE o 

expediente.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 19 de abril de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 140180 Nr: 441-15.2018.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sirlei Huff

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Revisional

Despacho.

Vistos etc.

Embora o feito já tenha merecido prévia audiência de conciliação, as 

diretrizes do Novo Código de Processo Civil estabelecem o incentivo, 

sempre que possível, da resolução consensual do conflito.

Dessa forma, tendo em vista a especial natureza da causa, entendo 

pertinente a designação de nova audiência específica para a conciliação 

das Partes, na forma do art. 139, V, do NCPC.

 Assim, DESIGNO audiência de conciliação para o dia 19 de julho de 2018, 

às 13:30 horas.

Em sendo o caso, na hipótese de a audiência marcada pelo Centro de 

Conciliação da Comarca ainda não ter sido realizada, SUSPENDA-SE o 

expediente.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 19 de abril de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 139014 Nr: 10361-47.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Brenda Gabriela Honorio de Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edison Gonçalves de Andrade 

Junior - OAB:22367/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Revisional

Despacho.

Vistos etc.

Embora o feito já tenha merecido prévia audiência de conciliação, as 

diretrizes do Novo Código de Processo Civil estabelecem o incentivo, 

sempre que possível, da resolução consensual do conflito.

Dessa forma, tendo em vista a especial natureza da causa, entendo 

pertinente a designação de nova audiência específica para a conciliação 

das Partes, na forma do art. 139, V, do NCPC.

 Assim, DESIGNO audiência de conciliação para o dia 19 de julho de 2018, 

às 13:30 horas.

Em sendo o caso, na hipótese de a audiência marcada pelo Centro de 

Conciliação da Comarca ainda não ter sido realizada, SUSPENDA-SE o 

expediente.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 19 de abril de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 135299 Nr: 8468-21.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rui Robert Barbosa Camacho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco de Souza Rangel - 

OAB:DF/25.964-A, Hélio José de Araújo - OAB:GO/36.667, Jéssica 

Maria Prati - OAB:22253/O

 Revisional

Despacho.

Vistos etc.
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Embora o feito já tenha merecido prévia audiência de conciliação, as 

diretrizes do Novo Código de Processo Civil estabelecem o incentivo, 

sempre que possível, da resolução consensual do conflito.

Dessa forma, tendo em vista a especial natureza da causa, entendo 

pertinente a designação de nova audiência específica para a conciliação 

das Partes, na forma do art. 139, V, do NCPC.

 Assim, DESIGNO audiência de conciliação para o dia 19 de julho de 2018, 

às 13:30 horas.

Em sendo o caso, na hipótese de a audiência marcada pelo Centro de 

Conciliação da Comarca ainda não ter sido realizada, SUSPENDA-SE o 

expediente.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 19 de abril de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 133518 Nr: 7632-48.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edna Nonato Santana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edison Gonçalves de Andrade 

Junior - OAB:22367/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Revisional

Despacho.

Vistos etc.

Embora o feito já tenha merecido prévia audiência de conciliação, as 

diretrizes do Novo Código de Processo Civil estabelecem o incentivo, 

sempre que possível, da resolução consensual do conflito.

Dessa forma, tendo em vista a especial natureza da causa, entendo 

pertinente a designação de nova audiência específica para a conciliação 

das Partes, na forma do art. 139, V, do NCPC.

 Assim, DESIGNO audiência de conciliação para o dia 19 de julho de 2018, 

às 13:30 horas.

Em sendo o caso, na hipótese de a audiência marcada pelo Centro de 

Conciliação da Comarca ainda não ter sido realizada, SUSPENDA-SE o 

expediente.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 19 de abril de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 132727 Nr: 7298-14.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edilma Nonato Santana Fonseca

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edison Gonçalves de Andrade 

Junior - OAB:22367/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Everaldo Braun - OAB:6266, 

Francisco Souza Rangel - OAB:25.964/DF, Jéssica Maria Prati - 

OAB:22253/O, Layane Barcelos de Souza - OAB:DF/43.973

 Revisional

Despacho.

Vistos etc.

Embora o feito já tenha merecido prévia audiência de conciliação, as 

diretrizes do Novo Código de Processo Civil estabelecem o incentivo, 

sempre que possível, da resolução consensual do conflito.

Dessa forma, tendo em vista a especial natureza da causa, entendo 

pertinente a designação de nova audiência específica para a conciliação 

das Partes, na forma do art. 139, V, do NCPC.

 Assim, DESIGNO audiência de conciliação para o dia 19 de julho de 2018, 

às 13:30 horas.

Em sendo o caso, na hipótese de a audiência marcada pelo Centro de 

Conciliação da Comarca ainda não ter sido realizada, SUSPENDA-SE o 

expediente.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 19 de abril de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 35495 Nr: 2035-11.2011.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleito Cledson Oliveira Assis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paraná Formaturas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandro Panosso - 

OAB:6136-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Através da presente INTIMO o advogado Alexandre Panosso, inscrito na 

OAB/MT sob o nº. 6136-B/MT, para proceder à devolução destes autos, 

bem como de seus apensos se houver, no prazo de 24 (vinte e quatro) 

horas, sob pena de busca e apreensão e aplicação das penalidades do 

artigo 196 do CPC, nos termos do item 2.10.1 da CNGC/MT.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 91417 Nr: 1165-24.2015.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jonacy Ribeiro de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV Financeira S/A CEI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO SCHULZE - OAB:7629

 Nos Termos da legislação vigente e do Provimento n° 56/2007 - CGJ, 

IMPULSIONO estes autos para a INTIMAÇÃO DAS PARTES acerca do 

RETORNO dos autos do E.Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, requererem o que 

entenderem de direito.

2ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 74377 Nr: 3370-31.2012.811.0051

 AÇÃO: Imissão na Posse->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leandro Mazzutti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vilmar Bellandi, Mário Bellandi, ARLINDO 

CABRAL, Francisco de Barros Cabral, Anita Cabral Gonçalves, Arly 

Cabral, Arnildo Cabral

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Adaelsio da Cruz - 

OAB:8028-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482-B, Fernando Bellandi - OAB:25.271/O, Luiz Duarte Ramos 

- OAB:12206, Ricardo Alexandre Viana - OAB:17947/B, Rodrigo 

Binotto Pereira - OAB:MS/12098

 Diante do exposto, com amparo na fundamentação acima, DECIDO:1) 

CERTIFIQUE-SE a tempestividade das contestações e impugnações 

apresentadas nos autos. 2) ORDENO a inclusão de todos os cônjuges dos 

requeridos no polo passivo da presente ação, com a consequente 

anotação na capa dos autos e no sistema apolo.3) RECONHEÇO a 

conexão do feito com a ação de usucapião nº 1968-75.2013.811.0051, id. 

77018 e DETERMINO o seu apensamento a demanda acima indicada, 

inclusive no sistema Apolo. 4) INTIMEM-SE os requeridos VILMAR, ANITA, 

ARLINDO e cônjuges para que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovem 

sua hipossuficiência, sob pena de indeferimento da gratuidade. 5) Diante 
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dos pedidos formulados pelo autor (fls. 958/959) e pelos requerido MÁRIO 

BELLANDI e sua esposa (fls. 955), em atenção ao que dispõe o artigo 372, 

caput, do NCPC, INTIMEM-SE as partes para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestem-se especificadamente acerca da possibilidade de 

emprestar as provas produzidas na ação reivindicatória ID. 34342 e na 

demarcatória indicada pelo autor, ficando consignado que seu silêncio 

será interpretado como concordância.Decorrido o prazo, CERTIFIQUE-SE e 

volvam os autos conclusos.INTIME-SE.CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.Campo Verde, 11 de abril de 2018.MARIA LÚCIA PRATIJuíza 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 135984 Nr: 8742-82.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Barea Cezar & Cezar Ltda-ME, Adalberto Cezar

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flavio Luciano Bauermeister - 

OAB:7328/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, considerando a ausência de recolhimento das custas 

necessárias, DETERMINO O CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. Por 

corolário, JULGO EXTINTO o processo, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

com fundamento no art. 485 , I c/c o art. 321 , § único e 290, todos do 

Novo Código de Processo Civil. PUBLIQUE-SE e INTIMEM-SE. Não 

interposto o recurso de apelação, INTIME-SE o requerido do trânsito em 

julgado da sentença e, em seguida, ARQUIVE-SE (§ 3º do art. 331, 

NCPC).CUMPRA-SE.Campo Verde - MT, 20 de junho de 2018.MARIA LÚCIA 

PRATIJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 130525 Nr: 6077-93.2017.811.0051

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV Financeira S/A CEI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilson José da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Luz Pereira - 

OAB:18473-A/MT, Moisés Batista de Souza - OAB:21442-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 6077-93.2017.811.0051 (Código – 130525)

Ação de Busca e Apreensão.

Vistos etc.

BV FINANCEIRA S/A CEI, instituição financeira já qualificada, propôs ação 

de busca e apreensão em face de NILSON JOSÉ DA SILVA, também já 

qualificado.

Extrai-se dos autos que a parte requerente desiste de prosseguir com o 

processo e pleiteia a sua extinção, sem resolução do mérito (Ref. 19).

É o relato do necessário.

 FUNDAMENTO e DECIDO.

Denota-se que o autor não tem interesse no prosseguimento do feito. De 

igual modo, constata-se que não houve a triagularização processual, o 

que dispensa a providência prevista no §4º do art. 485 do NCPC.

 Diante do exposto, por não ser o caso incidência do § 4º do art. 485 do 

Novo Código de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência 

aduzido pelo requerente. Por consequência, JULGO EXTINTO o processo 

SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no art. 485, VIII do NCPC.

 DETERMINO o recolhimento dos mandados de busca e apreensão 

expedidos.

CONDENO o autor no pagamento das custas e despesas processuais 

remanescentes, com amparo no art. 90 da legislação processual vigente.

DEIXO de fixar honorários advocatícios, uma vez que não houve a 

intervenção da parte adversa. No mais, INDEFIRO os pedidos de baixa de 

restrição pelo sistema RENAJUD e de expedição de ofício para liberação 

dos nomes dos executados junto ao rol de maus pagadores, eis que não 

houve tais determinações nestes autos.

 PUBLIQUE-SE e INTIMEM-SE.

Com o trânsito em julgado, observadas as formalidades legais, 

ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações pertinentes.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Campo Verde, 27 de junho de 2018.

MARIA LÚCIA PRATI

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 137220 Nr: 9419-15.2017.811.0051

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pedro Pereira Rezende

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Orestes Vieira de Rezende, Neide Ferreira de 

Souza Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CÁSSIA GONÇALVES - 

OAB:1492

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, INDEFIRO a petição inicial da presente ação de 

abertura de inventário proposta por PEDRO PEREIRA REZENDE e JULGO 

EXTINTO o feito SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 485, 

VI c.c art. 330, III, ambos do Novo Código de Processo 

Civil.TRASLADEM-SE cópias dos presentes autos e desta decisão para o 

feito de Código n. 137107, que tramita junto a este juízo da 2ª vara da 

comarca de Campo Verde/MT.ISENTO de custas, despesas processuais, 

diante da concessão dos benefícios da justiça gratuita que ora DEFIRO e 

de honorários advocatícios. CIÊNCIA ao Ministério Público.Com o trânsito 

em julgado, REMETAM-SE os autos ao ARQUIVO, conforme determinado 

no art. 1.006 da CNGC/MT.PUBLIQUE-SE e INTIME-SE.CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário.Campo Verde, 28 de junho de 2018.MARIA 

LÚCIA PRATI Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 123110 Nr: 2505-32.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sueli Cristina Custódio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA AMARANTE 

KANNEBLEY - OAB:12199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, nos termos do artigo 487, I do novo CPC, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido inicial e declaro EXTINTO o processo COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CONDENO a requerente ao pagamento das 

custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% sobre 

o valor atualizado da causa (art. 85, § 4º, III, do NCPC), contudo suspendo 

sua exigibilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos, com fulcro 98, § 3º, do 

NCPC, dada a concessão de justiça gratuita. PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE. Com o trânsito em julgado, AGUARDE-SE a manifestação das 

partes. Em não havendo requerimento no prazo de 15 (quinze) dias, 

DETERMINO sejam os autos remetidos ao ARQUIVO, conforme 

determinado no art. 1.006 da CNGC. Campo Verde, 28 de junho de 2018. 

MARIA LÚCIA PRATI, Juíza de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 18823 Nr: 1149-51.2007.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Caramuru Alimentos Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leonel Carlos Venske Werle

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nelson Manoel Júnior - 

OAB:5454-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco Antônio Dotto - 

OAB:4.628-A/MT

 INTIMO a parte autora para manifestar acerca da petição de folhas 

198/212, bem como acerca da certidão da Sra Oficial de Justiça juntada às 

folhas 113/114, no prazo de dez dias. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 83869 Nr: 3186-07.2014.811.0051
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 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vanilson Teodoro Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Orlando da Cunha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Alexandre Viana - 

OAB:17947/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Reitero a intimação parra inventariante conforme determinado na decisão 

de folhas 59/61:DETERMINO a intimação do inventariante para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, apresente matrícula atualizada dos imóveis em 

questão, ou outro documento capaz de comprovar que o bem arrolado no 

inventário não pertence a terceiros.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 74455 Nr: 3450-92.2012.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ativos S/A Securitizadora de Creditos Financeiros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Stetos Med Distribuidora e Representações 

Ltda, Márcia Lúcia Caetano Cassiano, Pedro Vanderlei Bataielo Cassiano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wállace Eller Miranda - 

OAB:MT/22.524

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482-B

 INTIMO, a parte autora para manifestar acerca da certidão do Sr. Oficial 

de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, informando o endereço atual da 

requerida.É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 84110 Nr: 3330-78.2014.811.0051

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jovenita de Araujo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Júlio Pavlak, Joanildes Jacira Vargas Pavlak, 

Douglas Marques de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Evaldo Rezende Fernandes - 

OAB:3.610/MT, Lais Schwarz Viana Fernandes - OAB:OAB/MT 18264

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a parte autora, para manifestar acerca da correspondência 

devolvida no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 81696 Nr: 1653-13.2014.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Sandra Galdino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bradesco Seguros S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mosar Fratari Tavares - 

OAB:3239-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:8506-A

 INTIMO as partes, acerca da proposta de honorários periciais de fls. 146 

no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 116597 Nr: 5583-68.2016.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilson Carlos dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL SA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:12.208-A/MT

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais, com fulcro 

no artigo 487, I, do NCPC, para DECLARAR inexistente o débito discutido 

nestes autos e CONDENAR a parte requerida BANCO DO BRASIL S/A ao 

pagamento da importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de 

indenização por danos morais, a ser corrigida monetariamente, pelo INPC, 

a partir do arbitramento, a teor da Súmula 362 do STJ, acrescida de juros 

legais, de 1% (um por cento) ao mês, desde a data da inscrição 

indevida.CONDENO, ainda, a parte requerida ao pagamento das custas 

processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor 

da condenação, com fulcro do art. 85, §2º do NCPC.PUBLIQUE-SE E 

INTIMEM-SE.CERTIFIQUE-SE e CALCULEM-SE eventuais custas pendentes, 

intimando-se para o pagamento as partes sucumbentes, no prazo de 10 

(dez) dias. Caso não sejam pagas no prazo, após o trânsito em julgado, 

ANOTE-SE ou EXPEÇA-SE o necessário, nos termos da CNGC/MT.Com o 

trânsito em julgado, AGUARDE-SE a manifestação das partes. Em não 

havendo requerimento no prazo de 15 (quinze) dias, DETERMINO sejam os 

autos remetidos ao ARQUIVO, conforme determinado no art. 1.006 da 

CNGC.CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Campo Verde – MT, 29 de 

junho de 2018.MARIA LÚCIA PRATI Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 122559 Nr: 2276-72.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcondes Gomes Soares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Águas de Campo Verde Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Paulo Maia Teixeira - 

OAB:4705

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos constantes na 

inicial, nos termos do art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil, para o 

fim de DECLARAR inexistente o débito discutido nestes autos e 

CONDENAR a requerida ÁGUAS DE CAMPO VERDE ao pagamento da 

importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por 

danos morais, a ser corrigida monetariamente, pelo INPC, a partir do 

arbitramento, a teor da Súmula 362 do STJ, acrescida de juros legais, de 

1% (um por cento) ao mês, a contar da data do evento danoso, ou seja, 

da suspensão indevida do serviço de abastecimento de água 

(20.10.2016).CONDENO a parte requerida ao pagamento das custas 

processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor 

da condenação, nos termos do art. 85, §2º do NCPC. PUBLIQUE-SE. 

INTIMEM-SE.CERTIFIQUE-SE e CALCULEM-SE eventuais custas pendentes, 

intimando-se para o pagamento a parte sucumbente, no prazo de 10 (dez) 

dias. Caso não sejam pagas no prazo, após o trânsito em julgado, 

ANOTE-SE ou EXPEÇA-SE o necessário, nos termos da CNGC/MT.Com o 

trânsito em julgado, AGUARDE-SE a manifestação das partes. Em não 

havendo requerimento no prazo de 15 (quinze) dias, DETERMINO sejam os 

autos remetidos ao ARQUIVO, conforme determinado no art. 1.006 da 

CNGC.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Campo Verde, 29 de junho de 

2018.MARIA LÚCIA PRATI Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 103560 Nr: 584-72.2016.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Ines Bertuol

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Campo Verde

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante de todo o exposto, com fulcro no artigo 487, I, do novo Código de 

Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais 

apenas para condenar o MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE - MT ao pagamento 

das diferenças resultantes da conversão de cruzeiro real para URV, 

ocorrida no mês de março de 1994, cujo saldo deverá ser apurado em 

liquidação de sentença, excluindo-se, por evidente, as parcelas prescritas 

(Súmula 85 do STJ).Em relação às eventuais diferenças apuradas deverá 

incidir correção monetária pelo índice oficial de remuneração básica da 
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caderneta de poupança (TR), na forma prevista no artigo 1º-F da Lei 

9.494/1997 e suas sucessivas alterações, até a data de expedição do 

precatório, momento em que a correção monetária deverá ser calculada 

pelo IPCA-E. Os juros de mora são devidos no percentual de 0,5% ao mês, 

partir da citação.SEM custas por ser o requerido isento de acordo com 

item 2.14.5 da CNGC, e artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 

27/04-CM. Entretanto, CONDENO o requerido ao pagamento dos 

honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da 

condenação, nos termos do art. 85, §3º, I, do NCPC. Sentença sujeita ao 

reexame necessário, nos termos da Súmula 490 do Superior Tribunal de 

Justiça.PUBLIQUE-SE e INTIMEM-SE.Com o trânsito em julgado, 

ARQUIVEM-SE os autos com as baixas pertinentes.CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário.Campo Verde – MT, 02 de fevereiro de 

2018.MARIA LÚCIA PRATI Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 140469 Nr: 593-63.2018.811.0051

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Vale do Cerrado-Sicredi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cloves Conceição Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Alves Puga - OAB:5058

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o executado foi citado nos termos do AR anexado à ref. 8. 

INTIMO o exequente para requerer o que entender d edireito no prazo de 

cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 79372 Nr: 4159-93.2013.811.0051

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Comércio de Combustível Ipanema Ltda, Antonio Carlos 

Felito

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Campo Verde

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antônio Dotto - 

OAB:4.628-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais, COM 

RESOLUÇÃO de MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do novo Código de 

Processo Civil, para DECLARAR NULAS as CDA n. 8571/2006 e 

8350/2007, com fulcro no artigo 82 e artigo 202, inciso V, do Código 

Tributário Nacional, art. 5º do Decreto-Lei nº 195/67 e artigo 2º, § 5º, 

inciso VI, da Lei de Execução Fiscal e INEXIGÍVEIS as CDA’s 8339/2007 e 

8340/2007, em face ao reconhecimento incidental  da 

INCONSTITUCIONALIDADE da Lei Municipal 006/2005 no tocante aos 

artigos que as instituiu, por violar à Constituição do Estado de Mato Grosso 

(art. 82 e 149, inc. II) e a Constituição Federal (art. 144 e 145, II).SEM 

custas, de acordo com o artigo 724, caput, da CNGC/MT.CONDENO a parte 

embargada pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez 

por cento) do valor do proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, 

§3º, I, do NCPC.PUBLIQUE-SE e INTIMEM-SE.Com o trânsito em julgado, 

TRANSLADE-SE cópia desta sentença para os autos em apenso (códigos 

29705). Após, AGUARDE-SE a manifestação das partes. Em não havendo 

requerimento no prazo de 15 (quinze) dias, DETERMINO sejam os autos 

remetidos ao ARQUIVO, conforme determinado no art. 1.006 da 

CNGC.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Campo Verde-MT, 20 de 

junho de 2018.MARIA LÚCIA PRATI Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 14677 Nr: 604-15.2006.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Darcy Eberhard

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jair Antônio Caramori

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Estela Maris Pivetta - 

OAB:6722/MT, Nícia da Rosa Haas - OAB:5947/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco Antônio Dotto - 

OAB:4.628-A/MT

 INTIMO a parte exequente, na pessoa de seu procurador, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, INDIQUE bens penhoráveis, sob pena de 

SUSPENSÃO da execução, haja vista que a busca de valores pelo sistema 

Bacenjud tornou-se infrutífera.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 15257 Nr: 1179-23.2006.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucien Fábio Fiel Pavoni, Ronimárcio Naves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mauro Aparecido Facholli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucien Fábio Fiel Pavoni - 

OAB:6525/MT, Ronimárcio Naves - OAB:6.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vagner Soares Sulas - 

OAB:8455/MT

 INTIMO a parte exequente, na pessoa de seu procurador, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, INDIQUE bens penhoráveis, sob pena de 

SUSPENSÃO da execução, haja vista que a busca de valores pelo sistema 

Bacenjud tornou-se infrutífera.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 28243 Nr: 2351-92.2009.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Milton Dabul Pompeu de Barros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jairo Luis Grasel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Milton Dabul Pompeu de 

Barros - OAB:3.551/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Luis Domingos da 

Silva - OAB:4907B/MT

 INTIMO a parte exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

INDIQUE bens penhoráveis, sob pena de SUSPENSÃO da execução, haja 

vista que a busca de valores pelo sistema Bacenjud tornou-se infrutífera.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 84545 Nr: 3656-38.2014.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ademir Cardoso dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Amazon Construtora Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edvania Olimpio da Silva Santini 

- OAB:18460

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Júlio César de Oliveira - 

OAB:8.312/MT

 INTIMO a parte exequente, na pessoa de seu procurador, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, INDIQUE bens penhoráveis, sob pena de 

SUSPENSÃO da execução, haja vista que a busca de valores pelo sistema 

Bacenjud tornou-se infrutífera.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 99348 Nr: 3866-55.2015.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Kellen Cristhina Menezes Gusatto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Alexandre Viana - 

OAB:17947/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a executada intimada via correio com AR juntada à ref. 59, 

deixou decorrer o prazo e nada manifestou. INTIMO o exequente para 

impulsionar o feito requerendo o que entender de direito, no prazo de 

cinco dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 23695 Nr: 1652-38.2008.811.0051
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Claudir José Zunta EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Cezar de Aguiar

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Aparecida Frazão Zunta - 

OAB:4055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Caio Cesar Manoel - 

OAB:17.799

 Processo nº 2008/164 (Código 23695).

Execução.

Vistos etc.

Trata-se de execução de título executivo extrajudicial movida por CLAUDIR 

J. ZUNTA – ME em face de PAULO CEZAR AGUIAR, ambos qualificados 

nos autos.

Devidamente citado (fls. 48), o devedor não quitou o débito, razão pela 

qual fora efetivada a penhora e avaliação do imóvel inscrito na matrícula 

nº 390 do CRI local, intimando-se o devedor acerca do ato (fls. 50/59).

 Os embargos opostos pelo devedor foram julgados improcedentes (fls. 

95/100), no que houve concordância do devedor (fls. 115).

O executado discorda da avaliação judicial e apresenta laudo particular 

(fls. 105/113).

Em seguida, a parte exequente pleiteia a alienação por iniciativa particular 

(fls. 119), o que fora deferido, fixando-se prazo para conclusão e o preço 

mínimo da venda (fls. 120 e 124).

 As partes apresentam acordo (fls. 125/126), o qual foi homologado, 

suspendendo o presente feito (fls. 127).

Diante da notícia de descumprimento do ajuste pelo devedor (fls. 128/129) 

e da apresentação de proposta de alienação por iniciativa particular (fls. 

161/164), este Juízo autoriza a venda, estabelecendo o prazo de 90 

(noventa)dias para realização do ato, o preço mínimo em 70% do valor da 

avaliação, resultado da multiplicação de 150 hectares por 500 sacas de 

soja, bem como define as condição de pagamento (fls. 177/179).

Logo após, porém, o credor informa a desistência do comprador e requer 

seja o bem alienando mediante leilão judicial (fls. 215/218), o que fora 

deferido (fls. 221/222).

Cientificado, o devedor opõe exceção de pré-executividade e requer, em 

suma, a suspensão da alienação sob o argumento de que o imóvel seria 

impenhoráveis, nos termos do art. 4º da Lei 8.629/93 (fls. 223/226).

Ato contínuo, o devedor apresenta embargos de declaração e alega que 

não obstante a exceção de pre-executividade seja anterior à decisão que 

designa leilão judicial, esse não fora apreciado, eis que juntado aos autos 

apenas em momento posterior (fls. 244).

O credor se manifesta sobre a exceção, argumentando que a 

impenhorabilidade é afastada diante da oferta deste como garantia 

hipotecária, bem como que não restou demonstrado que a propriedade 

seja a fonte de subsistência do devedor, máxime porque possui outros 

imóveis (fls. 245/257).

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

I. DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.

De elementar conhecimento que o Novo Código de Processo Civil manteve 

a essência da sistemática adotada pela norma anterior, apenas 

aperfeiçoando-a em alguns aspectos, de modo que também não dispõe 

expressamente sobre a possibilidade de oposição de exceção de 

pré-executividade.

 Malgrado esta certeza, referido instituto ainda possui aceitação suficiente 

para justificar sua manutenção no mundo jurídico como instrumento de 

defesa do executado, máxime porque não obstante a possibilidade de 

defesa na execução e cumprimento de sentença independa de garantia do 

juízo, tem-se que limitar a alegação de algum vício ou nulidade às 

hipóteses de oposição de embargos e impugnação, representará uma 

obstaculização desnecessária à prestação jurisdicional, com desperdício 

da máquina judiciária, o que afronta ao princípio constitucional inserto no 

art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal: “a todos, no âmbito judicial e 

administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os 

meios que garantam a celeridade de sua tramitação”.

Com efeito, sendo obedecidas as condições e pressupostos da 

execução, mantém-se a possibilidade do executado abordar a questão 

nos próprios autos. Todavia, deve-se advertir que o manuseio da exceção 

de pré-executividade tem sua admissibilidade condicionada à prova 

inequívoca no processo e deve ser utilizada para solucionar questões de 

ordem pública, passíveis de ser apreciadas de ofício e desde que 

independam de dilação probatória.

Destaque-se que o raciocínio ora explanado guarda sintonia com o 

entendimento adotado pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, conforme 

se observa dos arestos abaixo citados:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — ERRO MATERIAL DESINFLUENTE PARA 

A CONCLUSÃO — CONSTATAÇÃO — CORREÇÃO — NECESSIDADE — 

EFEITOS INFRINGENTES — INADMISSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO — 

EXAME DA MATÉRIA — SUFICIÊNCIA. Constatado erro material no 

acórdão, que não altera a conclusão, impõe-se a sua correção, sem, 

entretanto, conferir efeitos infringentes, porque a exceção de 

pré-executividade não é o instrumento processual adequado para analisar 

questões que demandem dilação probatória. Para fins de 

prequestionamento, é suficiente que o Tribunal tenha examinado a matéria 

discutida. Recurso provido em parte para correção de erro material, sem 

atribuição de efeitos infringentes. (TJMT 4ª Câmara Cível - AGRAVO DE 

INSTRUMENTO Nº 153530/2015, Data de Julgamento: 15-03-2016).

REGIMENTAL— AGRAVODE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL — 

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE — SÓCIO CONSTANTE DA CERTIDÃO 

DE DÍVIDA ATIVA— EXAME DE RESPONSABILIDADE — VIA ELEITA — 

INADEQUAÇÃO — DILAÇÃO PROBATÓRIA — NECESSIDADE — 

SEGUIMENTO NEGADO — DECISÃO UNIPESSOAL DO RELATOR — 

MANUTENÇÃO. Por demandar dilação probatória, a exceção de 

pré-executividade não se constitui em via eleita adequada para o exame 

de responsabilidade de sócio constante da Certidão de Dívida Ativa, pelo 

que deve ser mantida a decisão unipessoal do relator que negou 

seguimento ao recurso. Recurso não provido. (TJMT – 4ª Câmara Cível, 

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 153530/2015, Data de Julgamento: 

15-12-2015).

Nesta linha de intelecção, a parte devedora alega a impenhorabilidade da 

pequena propriedade, todavia, no caso dos autos a análise da matéria não 

se admite por meio de exceção de pré-executividade, pois, é necessário 

analisar se o imóvel em questão preenche os requisitos legais para que 

lhe seja conferida a proteção constitucional da impenhorabilidade: (a) 

tratar-se de pequena propriedade rural, na forma definida em lei; (b) se se 

trata de imóvel do qual se retire o sustento familiar.

Na espécie, o imóvel rural objeto da penhora em questão possui 150 

hectares, portanto, considerando que a pequena propriedade é aquela 

que possui entre 01 a 04 módulos fiscais (art. 4º, II, da Lei 8.629/93), 

aliado ao fato de em conformidade com a tabela fornecida pelo INCRA o 

módulo fiscal do Município de Campo Verde é de 60 hectares.

Por oportuno, o art. 4º da Lei 8.629/93 dispõe:

Art. 4º Para os efeitos desta lei, conceituam-se:

[...]

II - Pequena Propriedade - o imóvel rural:

a) de área até quatro módulos fiscais, respeitada a fração mínima de 

parcelamento;

[...].

Não é demais registrar que, sobre a possibilidade de aplicação do conceito 

de Módulo Fiscal na definição da pequena propriedade rural, o STF já 

decidiu:

[...] Isto porque, consoante se verifica do Certificado de Cadastro de 

Imóvel Rural - CCIR, acostado às f. 151 destes autos, o imóvel de 

propriedade do agravado que foi penhorado nos autos da execução, 

possui em seu todo 2.33 módulos fiscais, ou seja, está inserido no 

conceito de pequena propriedade rural, nos termos do inciso II do art. 4º 

da Lei n. 8.629/93, que dispõe sobre a regulamentação dos dispositivos 

constitucionais relativos à reforma agrária, segundo qual: Art. 4º Para os 

efeitos desta lei, conceituam-se: I - Imóvel Rural - o prédio rústico de área 

contínua, qualquer que seja a sua localização, que se destine ou possa se 

destinar à exploração agrícola, pecuária, extrativa vegetal, florestal ou 

agro-industrial; II - Pequena Propriedade - o imóvel rural: a) de área 

compreendida entre 1 (um) e 4 (quatro) módulos fiscais; (grifei) [...] (STF - 

ARE: 727081 MS, Relator: Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 

15/02/2013, Data de Publicação: DJe-034 DIVULGADO EM 20/02/2013. 

PUBLICADO EM 21/02/2013).

Não quer isto dizer, por si só, que o imóvel é impenhorável, pois, resta 

ainda a averiguação quanto à forma de exploração da área, se na busca 

do sustento familiar.

Com efeito, imprescindível registrar que o Estatuto da Terra (Lei n. 

4.504/1964) ao definir “imóvel rural” e “propriedade familiar”, o faz da 

seguinte maneira:

Art. 4º Para os efeitos desta Lei, definem-se:
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I - "Imóvel Rural", o prédio rústico, de área contínua qualquer que seja a 

sua localização que se destina à exploração extrativa agrícola, pecuária 

ou agro-industrial, quer através de planos públicos de valorização, quer 

através de iniciativa privada;

II - "Propriedade Familiar", o imóvel rural que, direta e pessoalmente 

explorado pelo agricultor e sua família, lhes absorva toda a força de 

trabalho, garantindo-lhes a subsistência e o progresso social e 

econômico, com área máxima fixada para cada região e tipo de 

exploração, e eventualmente trabalho com a ajuda de terceiros;

[...]

Já o Código Florestal (Lei n. 12.651/2012), mais atual que a norma 

supracitada, conceitua:

Art. 3o Para os efeitos desta Lei, entende-se por:

[...]

V - pequena propriedade ou posse rural familiar: aquela explorada 

mediante o trabalho pessoal do agricultor familiar e empreendedor familiar 

rural, incluindo os assentamentos e projetos de reforma agrária, e que 

atenda ao disposto no art. 3o da Lei no 11.326, de 24 de julho de 2006;

[...].

A Lei n. 11.326/2006, por sua vez, define:

Art. 3º Para os efeitos desta Lei, considera-se agricultor familiar e 

empreendedor familiar rural aquele que pratica atividades no meio rural, 

atendendo, simultaneamente, aos seguintes requisitos:

I - não detenha, a qualquer título, área maior do que 4 (quatro) módulos 

fiscais;

II - utilize predominantemente mão-de-obra da própria família nas atividades 

econômicas do seu estabelecimento ou empreendimento;

III - tenha percentual mínimo da renda familiar originada de atividades 

econômicas do seu estabelecimento ou empreendimento, na forma 

definida pelo Poder Executivo;

IV - dirija seu estabelecimento ou empreendimento com sua família.

Como visto, para fins de impenhorabilidade, deve ser considerada 

pequena propriedade rural aquela cultivada pelo agricultor familiar, que se 

utiliza de mão de obra própria e tenha renda originada das atividades ali 

desenvolvidas.

Diante o exposto, conclui-se que o requerimento do executado não foi 

instruído com prova pré-constituída de que a penhora incidiu sobre área 

explorada unicamente pela família para o exercício de atividades agrícolas. 

Ao revés, as informações registradas pela parte devedora indicam que a 

existência de funcionários registrados em nome do devedor, a evidenciar 

o não enquadramento a situação tratada no disposto no inc. II, da Lei 

11.326/2006.

Assim, considerando que o expediente em questão é meio de defesa 

atípico e não comporta dilação probatória, devendo a questão trazida ser 

demonstrada de plano pelo executado, tem-se que o pedido deve ser 

rejeitado.

Deste modo, REJEITO a presente exceção de pré-executividade intentada 

às fls. 47/58-V.

II. DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

É cediço que, de acordo com os alicerces em que se suplanta a estrutura 

organizacional implementada no ordenamento jurídico, os embargos de 

declaração consolidam-se como mecanismo jurídico, franqueado à parte 

interessada, tendente a fustigar o magistrado prolator de qualquer decisão 

judicial, para que complete o provimento jurisdicional, quando omisso ponto 

fundamental, o esclareça em seus pontos obscuros — obscuridade nas 

razões desenvolvidas — ou, finalmente, promova reparações ou elimine 

eventuais contradições traçadas entre a fundamentação e a conclusão 

que porventura padeça.

 Em síntese, pode-se simbolizar, retratando que, os embargos de 

declaração têm por desiderato nuclear corrigir omissões, obscuridades, 

contradições ou erro material que a redação do texto do provimento 

jurisdicional eventualmente ostente e, portanto, não tem caráter 

substitutivo da decisão, mas, na verdade, integrativo, a teor da 

interpretação do art. 1.022 do NCPC.

Ao discorrer a respeito desses requisitos FREDIE DIDIER JR. e LEONARDO 

JOSÉ CARNEIRO DA CUNHA esclarecem, de maneira simples e clara, qual 

o entendimento a respeito de cada um destes:

Considera-se omissa a decisão que não se manifestar: a) sobre um 

pedido; b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes [...]; c) 

ausência de questões de ordem pública, que são apreciáveis de ofício 

pelo magistrado, tenham ou não tenham sido suscitadas pelas partes. A 

decisão é obscura quando ininteligível, quer porque mal redigida, quer 

porque escrita à mão com letra ilegível. Um dos requisitos da decisão 

judicial é a clareza; quando esse requisito não é atendido, cabem 

embargos de declaração para buscar esse esclarecimento. A decisão é 

contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. O principal 

exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a 

decisão. (Curso de direito processual civil, v. 3. Salvador: Juspodivm, 

2008.p. 177).

Importante mencionar, ainda, que o cabimento dos embargos de 

declaração, na nova sistemática, alcança as mesmas hipóteses elencadas 

no CPC de 1973, incluindo apenas os casos de erro material, já 

amplamente admitido pelos tribunais quando da análise de processos sob 

a vigência do código antigo.

Todavia, não se desconhece que, excepcionalmente, os embargos de 

declaração podem reunir o predicado de atacar a fundamentação da 

decisão, na medida em que reste evidenciada a necessidade de se 

perquirir determinado fundamento não abordado no âmago do veredicto 

vergastado ou, ainda, o interesse recursal, sob o signo de 

prequestionamento de questão constitucional ou federal. Podem, de fato, 

outrossim, desfrutar de efeitos infringentes, na hipótese factual em que a 

modificação do julgado decorre, como consequência etiológica 

necessária, do próprio provimento dos embargos — ou seja, como 

consectário lógico da correção do erro material manifesto, do suprimento 

da omissão, do esclarecimento da omissão ou da extinção extirpação da 

correção.

 Fixadas tais premissas, constata-se que o executado opôs embargos de 

declaração alegando que o pedido de suspensão realizado na exceção de 

pré-executividade não fora apreciado. Entretanto, os embargos de 

declaração não merecem acolhimento.

E o argumento que sustenta tal afirmativa, centraliza-se no fato de que 

apesar de protocolado anteriormente, o pedido de suspensão formulado 

na exceção de pré-executividade aportou aos autos apenas depois de já 

proferida a decisão ora combatida. Ademais, o procedimento em questão 

fora indeferido nesta data.

Logo, sem perder de vista a vexata quaestio trazida pelas partes, onde 

pretendem a reforma da decisão, tem-se que os embargos não merecem 

prosperar, já que sua insurgência não consiste em omissão, contradição, 

obscuridade ou erro material da decisum embargada a ensejar suprimento 

ou esclarecimento e atribuir o almejado efeito infringente.

 Diante do exposto, por não restarem demonstradas quaisquer das 

hipóteses previstas no art. 1.022 do NCPC, REJEITO os embargos 

declaratórios formulados às fls. 244.

 Por conseguinte, persiste a decisão de fls. 221/222 tal como está 

lançada, devendo-se prosseguir o seu integral cumprimento.

INTIMEM-SE.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Campo Verde - MT, 28 de junho de 2018.

 MARIA LÚCIA PRATI

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 138215 Nr: 9896-38.2017.811.0051

 AÇÃO: Liquidação por Artigos->Procedimento de Liquidação->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ednaldo Ramos Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDINARA PELICIOLI - 

OAB:24045/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a Requerida foi citada via correio com AR anexado à ref. 7, 

deixou decorrer o prazo e nada manifestou. Que INTIMO a parte autora: 

INTIME-SE a parte liquidante para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) 

dias, devendo, desde logo, especificar as provas que pretende produzir, 

justificando sua relevância e pertinência, sem prejuízo do disposto no art. 

357, § 1º, do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 122359 Nr: 2196-11.2017.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ednelson Zuliani Bello

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Angelim Gabriel Barbieri

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDNELSON ZULIANI BELLO - 
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OAB:2532/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o exequente intimado da certidão de ref. 25, via DJE 10226, 

publicado em 28/03/18, deixou decorrer o prazo e nada manifestou. Que 

encaminho o feito para intimação pessoal. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 135387 Nr: 8497-71.2017.811.0051

 AÇÃO: Liquidação Provisória de Sentença pelo Procedimento 

C o m u m - > P r o c e d i m e n t o  d e  L i q u i d a ç ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivani Jesus de Padilha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDINARA PELICIOLI - 

OAB:24045/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a Requerida foi citada via correio com AR anexado à ref. 16, 

deixou decorrer o prazo e nada manifestou. Que INTIMO a parte autora: 

INTIME-SE a parte liquidante para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) 

dias, devendo, desde logo, especificar as provas que pretende produzir, 

justificando sua relevância e pertinência, sem prejuízo do disposto no art. 

357, § 1º, do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 135502 Nr: 8539-23.2017.811.0051

 AÇÃO: Liquidação Provisória de Sentença pelo Procedimento 

C o m u m - > P r o c e d i m e n t o  d e  L i q u i d a ç ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: João dos Reis Moreira Santana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDINARA PELICIOLI - 

OAB:24045/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a Requerida foi citada via correio com AR anexado à ref. 16, 

deixou decorrer o prazo e nada manifestou. Que INTIMO a parte autora: 

INTIME-SE a parte liquidante para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) 

dias, devendo, desde logo, especificar as provas que pretende produzir, 

justificando sua relevância e pertinência, sem prejuízo do disposto no art. 

357, § 1º, do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 135507 Nr: 8540-08.2017.811.0051

 AÇÃO: Liquidação Provisória de Sentença pelo Procedimento 

C o m u m - > P r o c e d i m e n t o  d e  L i q u i d a ç ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mauro Sérgio Carvalho Nogueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDINARA PELICIOLI - 

OAB:24045/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a Requerida foi citada via correio com AR anexado à ref. 16, 

deixou decorrer o prazo e nada manifestou. Que INTIMO a parte autora: 

INTIME-SE a parte liquidante para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) 

dias, devendo, desde logo, especificar as provas que pretende produzir, 

justificando sua relevância e pertinência, sem prejuízo do disposto no art. 

357, § 1º, do NCPC.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80508 Nr: 749-90.2014.811.0051

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAMdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leví Moroz - OAB:6402-A/MT

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): TERCEIROS INTERESSADOS, 

brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: CIENTIFICAR TERCEIROS INTERESSADOS da apreensão do 

objeto abaixo relacionado que será restituído, caso documentalmente 

comprovada a sua propriedade, nos termos da r. decisão proferida pelo 

juízo. OBJETO APREENDIDO: 01 (uma) corrente de cor dourada.

Despacho/Decisão: Vistos etc. Trata-se de representação pela prática de 

ato infracional que o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL move em face de J. 

A. M. DE C., já devidamente qualificado. Compulsando os autos, é possível 

inferir que na oportunidade em que foi prolatada a sentença, não foi 

deliberado acerca da destinação do seguinte objeto apreendido: 01 (uma) 

corrente de cor dourada. Desta forma, AUTORIZO a restituição da 

corrente de cor dourada, caso documentalmente comprovada a sua 

propriedade, devendo ser procedida a intimação do representado. 

Transcorrido o prazo e não sendo demonstrada a propriedade do objeto, a 

fim de evitar restituição ou destruição indevida, DETERMINO a expedição 

de edital para ciência de terceiros interessados, para publicidade da 

apreensão do mencionado bem. Ultrapassado o prazo de 30 (trinta) dias 

sem a manifestação de qualquer interessado, AUTORIZO a imediata 

destruição deste. Dê-se CIÊNCIA ao Ministério Público. CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário. Campo Verde - MT, 19 de fevereiro de 2018. 

MARIA LÚCIA PRATI, Juíza de Direito.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Deumari Fraga da Silva, 

digitei.

Campo Verde, 12 de abril de 2018

Leonésio Gonsalves de Resende Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 74583 Nr: 3580-82.2012.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pedo & Pedo Ltda - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sadia S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JÚLIO CÉSAR MOREIRA SILVA 

JUNIOR - OAB:9.709, Lorivaldo Fernandes Stringheta - 

OAB:3517-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amanda Santos da Silva - 

OAB:21677/O

 Lado outro, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos deduzidos 

na reconvenção e CONDENO a reconvinda/requerente ao 

RESSARCIMENTO dos valores comprovadamente pagos pela parte 

reconvinte/requerida, devidamente descritos no corpo da presente 

sentença, os quais deverão ser corrigidos monetariamente, pelo INPC, a 

partir do desembolso, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir 

da citação.Em vista da sucumbência recíproca e, também, em vista da 

parcial procedência da ação principal e da reconvenção, nos termos do 

art. 85, §1º e 2º c.c. art. 86, ambos do NCPC, redistribuo os ônus 

sucumbenciais para condenar a parte requerente/reconvinda ao 

pagamento de 50% das custas processuais e dos honorários 

advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa na ação principal e 

outros 10% na reconvenção, ficando os 50% restantes a cargo da parte 

requerida/reconvinte. CONTUDO, suspendo sua exigibilidade da parte 

autora/ reconvinda, pelo prazo de 05 (cinco) anos, com fulcro no art. 98, §

§ 2º e 3º do NCPC, dado a concessão de justiça gratuita em seu favor (fls. 

98).PUBLIQUE-SE e INTIME-SE.CERTIFIQUE-SE e CALCULEM-SE eventuais 

custas pendentes, intimando-se para o pagamento a parte sucumbente, no 

prazo de 10 (dez) dias. Caso não sejam pagas no prazo, após o trânsito 

em julgado, ANOTE-SE ou EXPEÇA-SE o necessário, nos termos da 

CNGC/MT.Com o trânsito em julgado, AGUARDE-SE a manifestação das 

partes. Em não havendo requerimento no prazo de 15 (quinze) dias, 

DETERMINO sejam os autos remetidos ao ARQUIVO, conforme 

determinado no art. 1.006 da CNGC.Campo Verde, 28 de junho de 

2018.MARIA LÚCIA PRATI Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 82547 Nr: 2235-13.2014.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Íria Joracy da Rosa Tavella

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial Ltda

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102874/7/2018 Página 412 de 859



 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Alexandre Viana - 

OAB:17947/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Horst Vilmar Fuchs - 

OAB:ES/12.529

 Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

iniciais, com fulcro no art. 487, inciso I, do NCPC, para ANULAR o contrato 

relacionado à adesão a serviços de publicidade e comunicação na 

modalidade ADCentral Family firmado entre as partes e CONDENAR a 

requerida YMPACTUS COMERCIAL LTDA à devolução da importância paga 

pela autora, descontando-se o valor recuperado pela requerente em razão 

do negócio, acrescida de correção monetária pelo INPC, desde a data do 

pagamento efetivado e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir 

da citação. Em vista da sucumbência recíproca, nos termos do art. 85, § 

2.º c/c art. 86, paragrafo único, ambos do NCPC, REDISTRIBUO os ônus 

sucumbenciais para CONDENAR a parte requerida ao pagamento de 50% 

das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% 

sobre o valor da causa, ficando os 50% restantes a cargo da parte 

requerente, CONTUDO, suspendo sua exigibilidade pelo prazo de 05 

(cinco) anos, com fulcro no art. 98, §§ 2º e 3º do NCPC, dado a 

concessão de justiça gratuita em seu favor.PUBLIQUE-SE. INTIME-SE.Com 

o trânsito em julgado, AGUARDE-SE a manifestação das partes. Em não 

havendo requerimento no prazo de 15 (quinze) dias, DETERMINO sejam os 

autos remetidos ao ARQUIVO, conforme determinado no art. 1.006 da 

CNGC.CUMPRA-SE.Campo Verde - MT, 29 de junho de 2018.MARIA LÚCIA 

PRATI Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 81249 Nr: 1337-97.2014.811.0051

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Rogério Sampaio Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Celson Nunes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hebert Rezende da Silva - 

OAB:16.773-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Adaelsio da Cruz 

- OAB:8028-B

 Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

iniciais, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para 

o fim de reconhecer a existência de excesso de execução no valor de R$ 

14.610,00 (quatorze mil, seiscentos e dez reais), relativo à colheita do 

produto da área arrendada, que deverá ser abatido do montante do débito 

executado. Em vista da sucumbência recíproca, nos termos do art. 85, § 

2.º c/c art. 86, paragrafo único, ambos do NCPC, redistribuo os ônus 

sucumbenciais para condenar a parte embargante ao pagamento de 70% 

das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% 

sobre o proveito econômico obtido, ficando os 30% restantes a cargo da 

parte embargada. PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE.Com o trânsito em julgado, 

TRANSLADE-SE cópia deste decisum para os autos em apenso (código 

77296) e AGUARDE-SE a manifestação das partes no prazo de quinze 

(15) dias, sem a qual, DETERMINO sejam os autos remetidos ao ARQUIVO, 

conforme determinado no artigo 1.006 da CNGC/MT.CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário.Campo Verde, 26 de junho de 2018.MARIA LÚCIA 

PRATI Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 113356 Nr: 4024-76.2016.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados Vale do Cerrado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Moacir da Conceição

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Alves Marçal - 

OAB:13311/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o executado foi citado conforme AR anexado na ref. 24. 

INTIMO o exequente para impulsionar o feito requerendo o que entender de 

direito. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 138218 Nr: 9898-08.2017.811.0051

 AÇÃO: Liquidação por Artigos->Procedimento de Liquidação->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Widilayny da Silva Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDINARA PELICIOLI - 

OAB:24045/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a parte requerida citada nada manifestou. INTIMO a parte 

liquidante para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, devendo, 

desde logo, especificar as provas que pretende produzir, justificando sua 

relevância e pertinência, sem prejuízo do disposto no art. 357, § 1º, do 

NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 136110 Nr: 8807-77.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Cristina Cruz de Andrade, Bruna Andrade Santana, 

LAS, AFAS, LAS, Luis Bruno Andrade Santana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Consorcios do Seguro 

DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valdir Ariones Pimpinati Júnior 

- OAB:6145-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO A PARTE AUTORA, NA PESSOA DE SEU PROCURADOR DO 

DISPOSITIVO DA SENTENÇA DE REF. 10: " Diante do exposto, JULGO 

EXTINTO o presente feito SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no art. 

485, VI do novo Código de Processo Civil. CONDENO a parte requerente 

ao pagamento das custas e despesas processuais. Contudo, suspendo 

sua exigibilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos, com fulcro no art. 98, §§ 

2º e 3º do NCPC, dado a gratuidade da justiça que ora concedo a própria. 

DEIXO de condenar a parte autora em honorários advocatícios, eis que 

não houve a angularização do feito. PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE. Não 

interposto o recurso de apelação, INTIME-SE o réu do trânsito em julgado 

da sentença e, em seguida, ARQUIVE-SE (§ 3º do art. 331, NCPC). 

CUMPRA-SE. Campo Verde, 29 de junho de 2018. MARIA LÚCIA PRATI, 

Juíza de Direito."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 86772 Nr: 4459-21.2014.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Cartões S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL VIANA JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ NIETO MOYA - 

OAB:235738

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Luis Domingos da 

Silva - OAB:4907B/MT

 INTIMO a parte requerida para apresentar contrarrazões, no prazo legal, 

querendo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 77545 Nr: 2484-95.2013.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Patricia Pereira Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sociedade Beneficente São Camilo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flavio Luciano Bauermeister - 

OAB:7328/B, Maurytania Celeste Brito dos Santos Bauermeister - 

OAB:OAB/MT 16.311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Artur Prates de Rezende - 

OAB:269.990/SP

 INTIMO a parte autora, na pessoa de seu procurador, para que, no prazo 

de 05 (cinco) dias, manifeste-se acerca do resultado infrutífero das 

buscas de bens pelos sistemas disponíveis, requerendo o que entender 

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões
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 Cod. Proc.: 133869 Nr: 7786-66.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivone de Mari-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Santander (Brasil) S/A, Juliar Comércio 

Atacadista Ltda EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO DURANTI - 

OAB:19533/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a parte autora para, querendo, impugnar a contestação no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 141993 Nr: 1263-04.2018.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KBdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LBdMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ FOLETTO - OAB:5282

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Telma Rachel Candil - 

OAB:10292-A/MT

 Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, 

HOMOLOGO para que surta seus jurídicos e legais efeitos o acordo 

entabulado entre as partes na sessão de conciliação realizada no Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos. Sem prejuízo, considerando que as 

partes se compuseram tão somente quanto às visitas, INTIME-SE a parte 

exequente para que no prazo de 15 (quinze) dias requeira o que entender 

pertinente. CIÊNCIA ao Ministério Público. CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário. Campo Verde, 05 de junho de 2018. MARIA LÚCIA PRATI, 

Juíza de Direito.

3ª Vara

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 115229 Nr: 4796-39.2016.811.0051

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gabriela Cristina da Silva Carvalho, Danilo 

Lucas Rezendes, Thiago de Souza Ribeiro, Michael Douglas Rodrigues de 

Arruda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): GABRIELA CRISTINA DA SILVA 

CARVALHO, Cpf: 04060714119, Rg: 2276771-1, Filiação: Nádia Aparecida 

Torres de Araujo e Jorge Rodrigues Carvalho, data de nascimento: 

31/10/1991, brasileiro(a), natural de Guiratinga-MT, solteiro(a), operadora 

de caixa e atualmente em local incerto e não sabido THIAGO DE SOUZA 

RIBEIRO, Cpf: 54710758204, Filiação: Levi Ribeiro e Marcia Santos de 

Souza, data de nascimento: 15/09/1997, brasileiro(a), natural de 

Comodoro-MT, solteiro(a), musico, Telefone 66 99983 1462 mae. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: (...)Ante o exposto, denuncio GABRIELA CRISTINA DA 

SILVA CARVALHO e DANILO LUCAS REZENDES, como incursos no artigo 

33, “caput”, da Lei n.º 11.343/06, c.c. o artigo 29 do Código Penal.(...)

Despacho: Ação PenalDespacho.Vistos etc.Processo enviado concluso 

para análise no período correicional.Considerando que as tentativas 

anteriores de citação do réu restaram infrutíferas, determino, desde já, 

sua citação por edital, nos moldes da legislação penal vigente. Em seguida, 

decorrido o prazo para resposta à acusação, venham-me os autos 

conclusos para eventual aplicação do art. 366 do CPP.Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário.Às providências.Campo Verde/MT, 2 de março de 

2018.Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Leandro Castro Pini, 

digitei.

Campo Verde, 20 de junho de 2018

Elcie Cristina Martins Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Caroline Schneider Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 112188 Nr: 3488-65.2016.811.0051

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Flávio Souza Bonfim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): FLÁVIO SOUZA BONFIM, Cpf: 

03935193173, Rg: 1552429-9, Filiação: Leila Aparecida de Souza e Miguel 

Rodrigues Bonfim, data de nascimento: 27/09/1986, brasileiro(a), natural 

de Cuiabá-MT, convivente, eletricista, Telefone 99606-9424. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: (...)Ante o exposto, denuncio FLÁVIO SOUZA BONFIM 

como incurso no artigo 155, “caput” do Código Penal.

Despacho: Ação PenalDespacho.Vistos etc.Processo enviado concluso 

para análise no período correicional.Considerando que as tentativas 

anteriores de citação do réu restaram infrutíferas, determino, desde já, 

sua citação por edital, nos moldes da legislação penal vigente. Em seguida, 

decorrido o prazo para resposta à acusação, venham-me os autos 

conclusos para eventual aplicação do art. 366 do CPP.Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário.Às providências.Campo Verde/MT, 1 de março de 

2018.Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Leandro Castro Pini, 

digitei.

Campo Verde, 21 de junho de 2018

Elcie Cristina Martins Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000951-11.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR ARIONES PIMPINATI JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDIR ARIONES PIMPINATI JUNIOR OAB - MT0006145A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO DE MELLO PEREIRA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA Intimo a parte requerente, na pessoa de seu 

procurador, para comparecer à Audiência de Conciliação designada para 

o dia Data: 14/08/2018 Hora: 09:40 , na sede do Juizado Especial Cível e 

Criminal de Campo Verde - MT. Cientifico-o (a) de que o não 

comparecimento implicará arquivamento e condenação nas custas 

processuais, nos termos da Lei. Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000957-18.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARTINHO DANTAS FALCAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA Intimo a parte requerente, na pessoa de seu 

procurador, para comparecer à Audiência de Conciliação designada para 

o dia Data: 14/08/2018 Hora: 10:00 , na sede do Juizado Especial Cível e 

Criminal de Campo Verde - MT. Cientifico-o (a) de que o não 

comparecimento implicará arquivamento e condenação nas custas 

processuais, nos termos da Lei. Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000960-70.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS CIMADOM - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GEORGIA PINTO DIAS LEITE OAB - MT0010298S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIALVA TRANSPORTES EIRELI - ME (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA Intimo a parte requerente, na pessoa de seu 

procurador, para comparecer à Audiência de Conciliação designada para 

o dia Data: 14/08/2018 Hora: 10:20 , na sede do Juizado Especial Cível e 

Criminal de Campo Verde - MT. Cientifico-o (a) de que o não 

comparecimento implicará arquivamento e condenação nas custas 

processuais, nos termos da Lei. Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000876-06.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO NUNES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO FERNANDO PECORA DE AMORIM OAB - MT0017695A 

(ADVOGADO)

ELIEL ALVES DE SOUSA OAB - MT0007397A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO PLATAIS BRASIL TEIXEIRA OAB - RJ0160435A (ADVOGADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico que, considerando os 

princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade que regem os Juizados Especiais, impulsiono o feito, a fim de 

dar ciência às partes, do retorno dos autos da Turma Recursal. É o que 

me cumpre. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora Jud. Substituta

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000876-06.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO NUNES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO FERNANDO PECORA DE AMORIM OAB - MT0017695A 

(ADVOGADO)

ELIEL ALVES DE SOUSA OAB - MT0007397A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO PLATAIS BRASIL TEIXEIRA OAB - RJ0160435A (ADVOGADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico que, considerando os 

princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade que regem os Juizados Especiais, impulsiono o feito, a fim de 

dar ciência às partes, do retorno dos autos da Turma Recursal. É o que 

me cumpre. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora Jud. Substituta

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000486-02.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MANASSES FERNANDES DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA Intimo a parte requerente, na pessoa de seu 

procurador, para comparecer à Audiência de Conciliação redesignada 

para o dia 14/08/2018 Hora: 13:20hs, na sede do Juizado Especial Cível e 

Criminal de Campo Verde - MT. Cientifico-o (a) de que o não 

comparecimento implicará arquivamento e condenação nas custas 

processuais, nos termos da Lei. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestor 

de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000557-38.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

DEVACI DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico que, considerando os 

princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade que regem os Juizados Especiais, impulsiono o feito, a fim de 

dar ciência às partes, do retorno dos autos da Turma Recursal. É o que 

me cumpre. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora Jud. Substituta

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000197-40.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ADALGIZA DE SOUZA VENANCIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico que, considerando os 

princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade que regem os Juizados Especiais, impulsiono o feito, a fim de 

dar ciência às partes, do retorno dos autos da Turma Recursal. É o que 

me cumpre. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora Jud. Substituta

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000961-55.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JOHN LENNON ESCOCIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA Intimo a parte requerente, na pessoa de seu 

procurador, para comparecer à Audiência de Conciliação designada para 

o dia Data: 14/08/2018 Hora: 13:00 , na sede do Juizado Especial Cível e 

Criminal de Campo Verde - MT. Cientifico-o (a) de que o não 

comparecimento implicará arquivamento e condenação nas custas 

processuais, nos termos da Lei. Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000513-19.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

LEONIR RIBEIRO DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT0016773A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico que, considerando os 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102874/7/2018 Página 415 de 859



princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade que regem os Juizados Especiais, impulsiono o feito, a fim de 

dar ciência às partes, do retorno dos autos da Turma Recursal. É o que 

me cumpre. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora Jud. Substituta

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000485-17.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO ÀS PARTES - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Intimo as partes, 

na pessoa de seus procuradores, para comparecer à Audiência de 

Conciliação designada para o dia Tipo: Conciliação Sala: CAMPO VERDE - 

J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 14/08/2018 Hora: 16:20hs, na 

sede do Juizado Especial Cível e Criminal de Campo Verde - MT. 

ADVERTÊNCIA(S): À parte autora: O não comparecimento implica 

arquivamento, extinção e condenação nas custas processuais; À parte 

ré: 1)- O não comparecimento às audiências importará em revelia, 

reputando-se como verdadeiras as alegações iniciais do autor e 

proferindo-se o julgamento de plano. 2)- Comparecendo a parte promovida 

(ré), e não obtida a conciliação, poderá a ação ser julgada 

antecipadamente, se for o caso, ou se proceder à audiência de instrução 

e julgamento. 3)- O promovido deverá oferecer contestação, escrita ou 

oral, na audiência de conciliação ou até 05 (cinco) dias, contados a partir 

da referida audiência, sendo obrigatória, nas causas de valor superior a 

20 salários mínimos, a presença de advogado. 4)- Em se tratando de 

pessoa jurídica, o preposto deverá apresentar no ato da audiência 

respectiva a carta de preposição, sob pena de revelia. OBSERVAÇÃO: 1) 

Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a,s) comparecer devidamente 

trajado(a,s) e portando documentos pessoais. 2) Este processo tramita 

pelo sistema computacional PJe, cujo endereço na web é 

http://pje.tjmt.jus.br. 3) Documentos (procurações, cartas de preposição, 

contestações) devem ser trazidos ao juízo em formato digital em arquivos 

com no máximo 5MB cada. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestor de 

Secretaria SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO 

VERDE E INFORMAÇÕES: RUA FORTALEZA, 1, CAIXA POSTAL 121, 

JARDIM CAMPO REAL 2, CAMPO VERDE - MT - CEP: 78840-000 - 

TELEFONE: (66) 34192233.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000508-60.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

LEONIR DE OLIVEIRA SIQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT0019588A (ADVOGADO)

MARCOS FELIPE DIAS XAVIER OAB - MT23834/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO ÀS PARTES - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Intimo as partes, 

na pessoa de seus procuradores, para comparecer à Audiência de 

Conciliação redesignada para o dia 20/08/2018 Hora: 09:20hs, na sede do 

Juizado Especial Cível e Criminal de Campo Verde - MT. ADVERTÊNCIA(S): 

À parte autora: O não comparecimento implica arquivamento, extinção e 

condenação nas custas processuais; À parte ré: 1)- O não 

comparecimento às audiências importará em revelia, reputando-se como 

verdadeiras as alegações iniciais do autor e proferindo-se o julgamento de 

plano. 2)- Comparecendo a parte promovida (ré), e não obtida a 

conciliação, poderá a ação ser julgada antecipadamente, se for o caso, ou 

se proceder à audiência de instrução e julgamento. 3)- O promovido 

deverá oferecer contestação, escrita ou oral, na audiência de conciliação 

ou até 05 (cinco) dias, contados a partir da referida audiência, sendo 

obrigatória, nas causas de valor superior a 20 salários mínimos, a 

presença de advogado. 4)- Em se tratando de pessoa jurídica, o preposto 

deverá apresentar no ato da audiência respectiva a carta de preposição, 

sob pena de revelia. OBSERVAÇÃO: 1) Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a,s) comparecer devidamente trajado(a,s) e portando 

documentos pessoais. 2) Este processo tramita pelo sistema 

computacional PJe, cujo endereço na web é http://pje.tjmt.jus.br. 3) 

Documentos (procurações, cartas de preposição, contestações) devem 

ser trazidos ao juízo em formato digital em arquivos com no máximo 5MB 

cada. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestor de Secretaria

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000013-16.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA PUHL BIF (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA WERNER BILHALVA OAB - MT0012222A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Vistos etc. Expeça-se alvará do valor depositado na conta informada no 

ID. 13867477. Após tudo cumprido, arquive-se o feito. Campo Verde, 03 

de julho de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010764-45.2015.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIENE PEREIRA PORTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT0016773A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE RIBEIRO FUENTE CANAL OAB - MT0013578S (ADVOGADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico que, considerando os 

princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade que regem os Juizados Especiais, impulsiono o feito, a fim de 

dar ciência às partes, do retorno dos autos da Turma Recursal. É o que 

me cumpre. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora Jud. Substituta

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001139-38.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO NOGUEIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO ÀS PARTES - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Intimo as partes, 

na pessoa de seus procuradores, para comparecer à Audiência de 

Conciliação designada para o dia Tipo: Conciliação Sala: CAMPO VERDE - 

J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 20/08/2018 Hora: 09:00 na sede 

do Juizado Especial Cível e Criminal de Campo Verde - MT. 

ADVERTÊNCIA(S): À parte autora: O não comparecimento implica 

arquivamento, extinção e condenação nas custas processuais; À parte 

ré: 1)- O não comparecimento às audiências importará em revelia, 

reputando-se como verdadeiras as alegações iniciais do autor e 

proferindo-se o julgamento de plano. 2)- Comparecendo a parte promovida 

(ré), e não obtida a conciliação, poderá a ação ser julgada 

antecipadamente, se for o caso, ou se proceder à audiência de instrução 

e julgamento. 3)- O promovido deverá oferecer contestação, escrita ou 

oral, na audiência de conciliação ou até 05 (cinco) dias, contados a partir 

da referida audiência, sendo obrigatória, nas causas de valor superior a 

20 salários mínimos, a presença de advogado. 4)- Em se tratando de 

pessoa jurídica, o preposto deverá apresentar no ato da audiência 
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respectiva a carta de preposição, sob pena de revelia. OBSERVAÇÃO: 1) 

Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a,s) comparecer devidamente 

trajado(a,s) e portando documentos pessoais. 2) Este processo tramita 

pelo sistema computacional PJe, cujo endereço na web é 

http://pje.tjmt.jus.br. 3) Documentos (procurações, cartas de preposição, 

contestações) devem ser trazidos ao juízo em formato digital em arquivos 

com no máximo 5MB cada. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestor de 

Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000985-83.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX VIEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA Intimo a parte requerente, na pessoa de seu 

procurador, para comparecer à Audiência de Conciliação designada para 

o dia Data: 14/08/2018 Hora: 15:20 , na sede do Juizado Especial Cível e 

Criminal de Campo Verde - MT. Cientifico-o (a) de que o não 

comparecimento implicará arquivamento e condenação nas custas 

processuais, nos termos da Lei. Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000990-08.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMAR NUNES BARRETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA Intimo a parte requerente, na pessoa de seu 

procurador, para comparecer à Audiência de Conciliação designada para 

o dia Data: 14/08/2018 Hora: 16:00 , na sede do Juizado Especial Cível e 

Criminal de Campo Verde - MT. Cientifico-o (a) de que o não 

comparecimento implicará arquivamento e condenação nas custas 

processuais, nos termos da Lei. Gestor de Secretaria

Decisão

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000612-52.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ROMILDO CAVALCANTE DE SATELES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CAMPO VERDE (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Processo n° 1000612-52.2018.811.0051 Decisão. Visto etc. Cuida-se de 

ação de conhecimento condenatória com pedido de tutela antecipada 

proposta pela DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL em favor de ROMILDO 

CAVALCANTE DE SATELES, contra o ESTADO DE MATO GROSSO e o 

MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE, todos qualificados nos autos. A parte 

autora comparece aos autos noticiando o descumprimento da liminar 

concedida nos autos, postulando pelo bloqueio do valor de R$ 34.952,52 

(trinta e quatro mil e novecentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e 

dois centavos) das contas públicas dos Requeridos, para proceder à 

compra dos medicamentos necessários ao seu tratamento médico, 

suficiente para três meses de uso. Vieram os autos conclusos. Decido. 1 - 

DO PEDIDO DE BLOQUEIO DE VALORES: Inobstante à concessão da 

liminar, houve o descumprimento da ordem judicial, pois os requeridos não 

estão fornecendo a medicação necessária ao tratamento de saúde do 

Requerente. Ressai que a liminar fora deferida no Id 13459639, no dia 

30.05.2018. Contudo, até o presente momento, não houve a comunicação 

da entrega dos medicamentos nos autos, o que revela o descumprimento 

da liminar pelos Requeridos, especialmente porque a medicação é de uso 

contínuo. Assim, diante da indisponibilidade do direito à saúde, configurado 

no presente caso no fornecimento de medicação de que necessita o autor 

para a realização do tratamento médico pertinente, cabível é sem sombra 

de dúvidas o imediato sequestro do valor necessário à aquisição do 

medicamento necessário, conforme orçamentos apresentados pelo 

Requerente. Por fim, verifica-se que o Requerente apresentou quatro 

orçamentos dos medicamentos postulados, sendo condizente o pedido 

pelo bloqueio da quantia de R$ 34.952,52 (trinta e quatro mil e novecentos 

e cinquenta e dois reais e cinquenta e dois centavos), tendo em vista ser 

o mais barato. Isto posto, considerando que a decisão que concedeu a 

antecipação de tutela ao Autor determinou que os Requeridos 

procedessem com o seu tratamento médico, bem como considerando que 

estes se mantiveram inertes, DEFIRO o pedido formulado e determino que 

seja feita a penhora, via Bacen-Jud, da quantia de R$ 34.952,52 (trinta e 

quatro mil e novecentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e dois 

centavos), para aquisição dos medicamentos “TEMOZOLOMIDA 100MG e 

TEMOZOLOMIDA 250MG”, conforme laudo médico constante dos autos, 

com a imediata transferência para a conta bancaria indicada pelo Autor. 

Realizada a constrição, EXPEÇA-SE ofício a conta única do TJMT 

solicitando a vinculação do valor junto aos autos. Logo após, EXPEÇA-SE 

o competente alvará para liberação dos valores necessários ao custeio da 

medicação em conta corrente a ser informada, para a realização da 

compra e efetivação da entrega dos medicamentos ao Autor, salientando 

que esta deverá ser notificada a apresentar nota fiscal e atestado dos 

gastos realizados nos autos, sob pena de responder civil e criminalmente. 

Considerando que a presente ação versa sobre prestação continuada de 

medicamento, pelo tempo em que perdurarem os diagnósticos médicos, 

deverá a parte Autora renovar periodicamente o relatório médico, no prazo 

de 03 (três) meses, conforme orienta o art. 12 do Provimento n° 02/2015 – 

CGJ e do Enunciado 2, da I Jornada de Direito da Saúde do CNJ. 

Ressalta-se que em futuros pedidos de bloqueios de valores para 

aquisição da medicação destinada ao tratamento médico do Autor, 

somente será liberado mediante a apresentação de relatório médico 

atualizado, conforme acima exposto. 2- DA INCOMPETÊNCIA Sem prejuízo 

à determinação supramencionada, eis que de caráter urgente, assim como 

em que pese estar o feito apto à prolação de sentença, concluo ser o 

caso de incompetência do Juizado Especial. Isso porque, em atenção aos 

documentos arrimados ao feito, vislumbra-se que a parte Requerente 

pleiteia a concessão do medicamento TEMOZOLOMIDA 100MG e 

TEMOZOLOMIDA 250MG, apresentando os respectivos orçamentos, 

atingindo o quantum de R$ 34.952,52 (trinta e quatro mil e novecentos e 

cinquenta e dois reais e cinquenta e dois centavos), a cada 03 (três) 

meses de uso dos medicamentos. De acordo com os receituários médicos, 

ressai que os medicamentos postulados são de uso contínuo, não 

possuindo data específica de término. Nessa linha, importante destacar 

que o Enunciado 47, da II Jornada da Saúde, do CNJ, prevê: “47 - Saúde 

Pública - Não estão incluídos na competência dos juizados especiais da 

fazenda pública os casos em que se pretende o fornecimento de 

medicamento e/ou tratamento cujo custo anual superar o limite da 

competência dos referidos juizados”. Com efeito, em que pese ser 

admissível o ingresso da presente ação nos juizados especiais, é certo 

que deve ser observado o teto máximo permitido pela legislação própria. 

Aliado a isso, é evidente que o valor anual do medicamento postulado, 

supera o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública, que se limita 

atualmente em 60 (sessenta) salários mínimos, equivalente à 57.240,00 

(cinquenta e sete mil e duzentos e quarenta reais). “Art. 2o É de 

competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, 

conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito 

Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) 

salários mínimos.” Assim, considerando que o valor dos medicamentos 

postulados – custo anual -, objeto da demanda, ultrapassa o valor 

permitido nos Juizados Especiais, aliado a importância para manutenção 

da vida do Requerente, é clarividente a incompetência deste juizado 

especial da fazenda pública para processamento e julgamento do feito. 

Pelo exposto, nos termos do §1° do artigo 64 do CPC c.c art. 2° da Lei 

12.153/09, DECLARO a incompetência deste Juízo para processar e julgar 

o presente feito, e, em consequência, DETERMINO a IMEDIATA 

redistribuição dos autos a uma das Varas Cíveis desta Comarca de Campo 

Verde/MT. Cumpra-se, COM URGÊNCIA, por trata-se de feito relativo à 

saúde. Proceda-se a redistribuição nos moldes do art. 3° da resolução n° 

004/2014/TP. Sem custas e sem honorários advocatícios. Proceda-se as 

anotações estilares. P.I.C. Expeça-se o necessário. Às providências. 

Campo Verde-MT, 03 de julho de 2018. Caroline Schneider Guanaes 

Simões Juíza de Direito
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Comarca de Canarana

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 64475 Nr: 3550-40.2017.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS CESAR FAORO & CIA LTDA - ME, 

MARCOS CESAR FAORO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:12809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Portanto, sendo a declinação do endereço do réu obrigação privativa da 

parte autora, indefiro o pleito de expedição de pedido de 

informações.Intime-se a parte autora para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

impulsione o processo, sob pena de indeferimento da petição inicial por 

ausência de pressuposto de validade do processo (artigo 319, inciso II do 

Novo Código de Processo Civil), nos termos do artigo 321, caput, do Novo 

Código de Processo Civil.Intime-se. Às providências. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 61978 Nr: 2082-41.2017.811.0029

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adelar da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO CARRELO SILVA - 

OAB:6602, Antonio Carlos de Souza - OAB:3.608-B/MT, Márcio 

Rogério Paris - OAB:7.526 MT, Melchior Fülber Caumo - 

OAB:9.918/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT 13.994-A, Renato Chagas Corrêa 

da Silva - OAB:8194-A/MT

 Sendo assim, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO CONTIDO NA PETIÇÃO 

INICIAL, resolvendo o mérito da demanda, com fundamento no artigo 487, I 

do Código de Processo Civil, para decretar a extinção da Execução de 

Título Extrajudicial de origem (autos código 60040).Condeno o embargante 

em honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos 

moldes do art. 85, § 2º e incisos, do CPC.Traslade-se a presente decisão 

para os autos em apenso.Após o trânsito em julgado, nada mais sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas devidas.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 27126 Nr: 995-60.2011.811.0029

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Walter Ross

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cerealista Tanguro LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Iracildo Pereira de Carvalho - 

OAB:7681/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Vieira Guedes - 

OAB:28105/GO, AURENE CAMPOS DE SOUSA CARDOSO - 

OAB:18938/MT, Lúcia Helena Rodrigues da Silva Bensi - 

OAB:4456/MT, Luciano José Pereira - OAB:26446/GO, Selso Lopes 

de Carvalho - OAB:3556-B/MT, Tiago Canan - OAB:OAB/MT-9108, 

Tiago Thoma Martins de Paula - OAB:11954-B/MT

 Vistos,

Considerando o disposto no Provimento n. 68, de 3 de maio de 2018, as 

decisões que deferem pedido de levantamento de depósito 

condicionam-se necessariamente à intimação da parte contrária para, 

querendo, apresentar impugnação ou recurso.

Deste modo, intime-se o requerido para, querendo, apresentar impugnação 

ou recurso, à expedição do alvará eletrônico requerido pela parte autora.

Decorrido o prazo, sem manifestação, aguarde-se 2 (dois) dias úteis e 

expeça-se o respectivo alvará, nos moldes do §1º do artigo 1º do 

Provimento n. 68/2018.

 Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 29177 Nr: 686-05.2012.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA PINHEIRO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lazara Aparecida Almaida da Silva Scopel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Carlos de Souza - 

OAB:3.608-B/MT, Márcio Rogério Paris - OAB:7.526 MT, Melchior 

Fülber Caumo - OAB:9.918/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 Trata-se de ação de execução de título extrajudicias proposta por Maria 

Aparecida Pinheiro de Souza em desfavor de Lazara Aparecida Almeida 

da Silva Scopel.

 O feito encontra-se sentenciado com trânsito em julgado, contudo fora 

desarquivado por força da orientação dada através do Ofício n.º 

670/2017-DCA para atualização das custas pendentes nos autos.

 Devidamente intimada, a exequente alegou que requereu os benefícios da 

Justiça Gratuita na peça inicial, não tendo sido analisado, bem como todos 

os atos processuais foram cumpridos sem recolhimento de custas. Ao 

final requereu que seja reconhecida a inexistência de qualquer débito 

referente aos presentes autos.

 Decido.

 Em que pese não haver determinação a respeito da assistência judiciária 

gratuita, os argumentos da exequente não properam.

 Observa-se na sentença proferida às fls. 41 que as custas pendentes 

ficaram à cargo da exequente, logo implÍcito está o indeferimento dos 

benefícios da justiça gratuita.

 Assim, indefiro o requerimento de fls. 55/56 e determino a intimação da 

parte autora para que promova o recolhimento das custas judiciais e taxa 

judiciária que totalizam o valor de R$ 2.286,29 ( dois mil, duzentos e oitenta 

e seis reais e vinte e nove centavos), no prazo de 10 (dez) dias, sob pena 

de ser lavrada certidão de inscrição no Protesto e/ou na Divída Ativa, bem 

como a anotação à margem da distribuição do saldo devedor de custas.

 Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 46067 Nr: 2049-56.2014.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALF, SPF, MLPF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Eduardo Silva e 

Souza - OAB:7.216/MT, Hermes Bezerra da Silva Neto - 

OAB:11.405/MT

 Vistos,

 Trata-se de ação de execução de título extrajudicial proposta pelo BANCO 

BRADESCO S.A em face de AGRÍCOLA LOPES FARIA e outros, todos 

qualificados nos autos.

Realizada a penhora de dois imóveis (matrículas 5.473 e 7.746), estes 

foram avaliados, o primeiro no valor de R$ 250.000,00 e o segundo em R$ 

300.000,00.

 Contudo, os exequentes manifestaram nos autos discordando da penhora 

e avaliação dos imóveis, alegando que estão abaixo do valor do mercado, 

bem como seria impenhorável o imovel urbano visto tratar-se de bem de 

família, no qual residem.

 Por sua vez, a exequente, em manifestação de fls. 139/143, argumenta 

que não há nos fatos provas de que o referido imóvel é o único bem de 

subsistência familiar.

 Diante do exposto, DETERMINO que o Oficial de Justiça diligencie junto à 

empresa executada a fim de constatar se os executados e sua família 

residem junto ao referido imóvel, bem como se trata-se do único meio para 

subsistência familiar.

Consigne-se que tal diligência deverá ser efetivada sem prévia 

comunicação aos executados.

 Intime-se o exequente para que efetive o recolhimento da diligência do 

Oficial de Justiça.
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 Após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 47763 Nr: 462-62.2015.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agrícola Lopes Faria, Marcio Leandro Pereira 

Faria

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandry Chekerdemian 

Sanchik Tulio - OAB:11640/MS, Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Eduardo Silva e 

Souza - OAB:7.216/MT, Edson Rocha - OAB:3669-A, GUILHERME 

LEITE RODRIGUES - OAB:20724-O/MT, Hermes Bezerra da Silva Neto 

- OAB:11.405/MT

 Vistos,

 Intime-se a parte autora para que se manifeste acerca da petição de fls. 

160/163, no prazo de 05 dias.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 11404 Nr: 1403-61.2005.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BUNGE FERTILIZANTES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rogério Francisco Gonzatto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Afonso Decanini Neto - 

OAB:9.123 MT, Arivaldo Moreira da Silva - OAB:61067/SP, José 

Antonio Moreira - OAB:OAB/SP 62.724, Luis Fernando Decanini - 

OAB:9.993-B, OSMAR SCHNEIDER - OAB:OAB/MT 2.152-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta por BUNGE 

FERTILIZANTES S.A em face de Rogério Francisco Gonzatto, ambos 

qualificados nos autos.

 Informado o endereço atualizado do executado nos autos, expediu-se 

carta precatória para efetivação da citação, sendo a exequente intimada 

para retirada e distribuição da referida missiva junto à Comarca 

deprecada.

 Às fls. 126/127, verifica-se que as intimações ocorreram em nome dos 

antigos patronos da exequente.

 Contudo, a exequente requereu, às fls. 96/107, a substituição de seus 

patronos.

 Desta forma, determino a nulidade de todas as intimações realizadas em 

nome dos antigos patronos da exequente realizadas a partir da petição de 

fls. 96/107.

 Retifique-se o sistema Apolo para constar o nome do novo patrono da 

exequente.

 Sem prejuízo, proceda-se com a citação do executado por meio de AR, 

observando-se o endereço atualizado.

 Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 67927 Nr: 2207-72.2018.811.0029

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE REINOLDO BAYERLER, CLEOMAR DANELUZ 

BEYERLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR RODRIGUES PELUFFO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MELISSA AREND DAS NEVES - 

OAB:OAB/MT 17804/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 Intime-se a parte Requerente, na pessoa de seu Procurador para que 

emende a inicial, com o devido recolhimento de custas, sob pena de 

extinção da ação com a consequente baixa na distribuição, nos termos do 

art. 290, do Novo Código de Processo Civil.

 Cumpra-se. Expedindo o necessário. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 64616 Nr: 3634-41.2017.811.0029

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROGERIO APARECIDO GONÇALVES, MILEIDE SOLANGE 

TONSIS GONÇALVES, ROBSON ADEMIR GONÇALVES, GISLAINE 

ARRUDA CAMARGO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RURAL CANARANA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARINA JARDIM DOS SANTOS - 

OAB:OAB/PR 75250

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiza Cappellaro - 

OAB:20.864/MT

 Vistos, etc.

 Recebo os embargos para discussão, sem efeito suspensivo, na forma 

da nova redação do artigo 919, §1º do NCPC, uma vez que o Juízo não se 

encontra seguro por penhora, depósito e tampouco por caução suficiente, 

bem como não vislumbro que o prosseguimento do feito possa causar ao 

executado grave dano de difícil ou incerta reparação.

 Certifique-se nos autos principais a interposição dos Embargos.

 Nos termos do artigo 920, I, do Novo Código de Processo Civil, intime-se o 

Embargado para responder a presente ação em 15 (quinze) dias, sob 

pena de revelia.

Defiro os benefícios de justiça gratuita.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 1648 Nr: 33-96.1995.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TUTELA LUBRIFICANTES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSCANARANA - TRANSPORTE 

COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO JOSÉ DE AQUINO 

GOMES - OAB:63.523/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leoveral Francisco Lopes - 

OAB:3.549 - B

 Tendo em vista a inércia do exequente, embora intimado a se manifestar, 

impulsiono os autos à conclusão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 59697 Nr: 834-40.2017.811.0029

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdir Cordova

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:OAB/GO 21.593, MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:OAB/MT- 11546 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 056/2007 CGJ, 

impulsiono os presentes autos a fim de intimar a(s) parte(s) Requerente na 

pessoa de ses Procuradores MARCELO BRASIL SALIBA e MANOEL 

ARCHANJO DAMA FILHO, para que providenciem o depósito da Diligência 

do Oficial de Justiça, no prazo legal, sendo que a guia deverá ser extraída 

do site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (link: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao) e o pagamento 

comprovado dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 53199 Nr: 236-23.2016.811.0029

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO RICARDO ALVES CASSANDRE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Mari - 

OAB:15.803/MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento nº 056/2007CGJ, 

impulsiono os autos para que seja intimado(a) o(a) patrono(a) da parte 

autora a providenciar a retirada, no Cartório da Primeira Vara, da carta 

precatória de citação e demais atos , bem como providenciar a distribuição 

da mesma junto ao Juízo Deprecado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 67700 Nr: 1990-29.2018.811.0029

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE HUMBERTO DOMINGUS DO PRADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paola Cristina Rios Pereira 

Fernandes - OAB:9510/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 056/2007 CGJ, 

impulsiono os presentes autos a fim de intimar a(s) parte(s) Requerente na 

pessoa desua Procuradora PAOLA CRISTINA RIOS PEREIRA FERNANDES 

, para que providencie o depósito da Diligência do Oficial de Justiça, no 

prazo legal, sendo que a guia deverá ser extraída do site do Tribunal de 

J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o  ( l i n k : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao) e o pagamento 

comprovado dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 63680 Nr: 3049-86.2017.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE HENRIQUE DE ASSUNÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL 

HONDA LTDA, MOTOGRAÇAS COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - 

OAB:OAB/MT- 17950-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Herique Coqueiro 

Danin - OAB:19.931 - A, Armando Alves Feitosa - OAB:41.132/GO, 

Euripedes Alves Feitosa - OAB:OAB -8.314, GUSTAVO MUNIZ 

FEITOSA - OAB:31342, Marco André Honda Flores - OAB:9708-A/MT

 Nos termos do Provimento 056/2007-CGJMT, impulsiono os autos à parte 

requerente, para que se manifeste, no prazo legal, acerca da petição do 

requerido de fls. 66/74.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 64240 Nr: 3388-45.2017.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGINALDO DIAS, REGINALDO DIAS 85554251153

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso, CASSIO HENRIQUE 

MONTEL DE OLIVEIRA, DIEGO TAVARES, SUEDER ACOSTA BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WELDER CRISTIAN RODRIGUES - 

OAB:OAB/MT 19.993/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hallex Sandro Migoti Rego - 

OAB:15093/MT, Letícia Silva Gomes - OAB:22.500/MT, Procuradoria 

Geral do Estado de Mato Grosso - OAB:

 Certifico para os devidos fins que a contestação de fls. 203/232 foi 

protocolizada em 20/06/2018. Assim, nos termos do Provimento 

056/2007CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja intimado o requerente, 

através de seu patrono, para que se manifeste acerca da contestação 

apresentada, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 54400 Nr: 936-96.2016.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MULLER AUTO POSTO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI MÓVEL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiola Willers - OAB:OAB/MT 

9308, Lúcia Helena Rodrigues da Silva Bensi - OAB:4456/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denner B. Mascarenhas 

Barbosa - OAB:OAB/MT-13245-A

 Nos termos do Provimento 056/2007-CGJMT, impulsiono os autos à parte 

requerente, para que se manifeste, no prazo legal, acerca da petição do 

requerido de fls. 91/123.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 58882 Nr: 339-93.2017.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A L RODRIGUES ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT 13.994-A, LUCIANA COSTA 

PEREIRA - OAB:17498, Renato Chagas Corrêa da Silva - 

OAB:8194-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento 056/2007-CGJMT, impulsiono os autos à parte 

requerente, para que se manifeste no prazo legal, acerca do teor da 

certidão do oficial de Justiça, a seguir transcrita: "Certifico que, em 

cumprimento ao MANDADO DE CITAÇÃO, compareci a Av. Mato Grosso, 

987, em 15/6/2018 às 18h fechado e no dia 20/6/2018 às 14h, e ali 

estando NÃO FOI POSSÍVEL PROCEDER A CITAÇÃO da empresa A L 

Rodrigues Me, não localizei a referida empresa, pois não funciona mais no 

endereço, pois era de aluguel e o proprietário Hugo Gromann, informou 

que a empresa citada fechou a uns dois anos. Nestes termos, suspendo 

minhas diligências e devolvo o mandado à secretaria. - Certifico para os 

devidos fins que, de acordo com a Portaria 053/2016 e Provimento 

004/2015 – CGJ, faz-se necessário o recolhimento de R$ 12,95 (doze 

reais e noventa e cinco centavos), conforme um 1() ato (citação) 

percorrido para complemento no cumprimento da diligência do r. mandado. 

Deverá ser gerada a guia de pagamento da diligência do Oficial de Justiça, 

no sítio eletrônico do TJMT/PJe, devendo ser encaminhado o comprovante 

de pagamento para este Juízo.".

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 42128 Nr: 992-37.2013.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIAGO DI RESENDE, Maleval Alves de 

Resende, Darlene Alves de Resende

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana V. Borges Martins - 

OAB:13994-A/MT, Mariana Marques de Mendonça - OAB:16.067/MT, 

Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:8194-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dianary Carvalho Borges - 

OAB:MT 6445A

 Destarte, é valido a aval prestado por pessoa física nas cédulas de 

crédito rural, pois a vedação contida no 3º do artigo 60 do Decreto Lei nº 

167/67 não alcança referido título. Diante do exposto, rejeito a exceção de 

pré-executividade.Manifeste-se o exequente em termos de 

prosseguimento. Às providências. Cumpra-se. Canarana, 07 de junho de 

2018. Darwin de Souza PontesJuiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 51765 Nr: 3282-54.2015.811.0029

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agrícola Lopes Faria, Simirami Pereira Faria, Marcio 

Leandro Pereira Faria

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduardo Silva e Souza - 

OAB:7.216/MT, HERMES BEZERRA SILVA NETO - OAB:11405/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:OAB/MT 3.056

 Vistos etc.
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Intimem-se as partes acerca do retorno dos autos da instância superior.

Após, nada sendo requerido, certifique-se o trânsito em julgado e 

arquivem-se com as baixas e anotações de praxe.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 60968 Nr: 1562-81.2017.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Pereira, Thiago Esteves Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON - 

OAB:14705-OAB/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Contra a decisão que indeferiu o pedido de expedição de mandado de 

arresto e depósito do maquinário alienado, o exequente interpôs recurso 

de agravo de instrumento com cópia juntada às fls. 108/125.

Decido.

 Em análise a questão decidida, concluo que não deve ser modificada, às 

razões do recurso, de forma que mantenho a decisão de fl. 104.

Aguarde-se pedido de eventuais informações, bem como a decisão do 

Agravo interposto.

 Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 63204 Nr: 2799-53.2017.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRENE TERESA LINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO GONÇALVES DA 

SILVEIRA - OAB:8.625-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Designo audiência de instrução para o dia 02 de agosto de 2018 às 

14h30min (horário oficial do MT).

Considerando os artigos 334 e 455 do NCPC, determino que as 

testemunhas arroladas pela parte Autora, sejam intimadas na pessoa de 

seu Procurador para compareceram à referida solenidade.

 Determino ainda, a intimação da própria parte autora na pessoa de Seu 

Procurador, com as advertências do art. 385, paragrafo 1º, c/c com o 

artigo 139, inciso VIII, todos do NCPC.

 Intime-se. Às providências. Cumpra-se.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 45311 Nr: 1448-50.2014.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEUZEL MARTINS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO GONÇALVES DA 

SILVEIRA - OAB:8.625-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 056/2007 CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a(s) parte(s) Autora(s) na 

pessoa de seu Procurador FABRICIO GONÇALVES DA SILVEIRA, para 

que se manifeste, no prazo legal, acerca do retorno da carta precatória, 

acostada às fls. 141/154, requerendo o que for cabível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 57653 Nr: 2761-75.2016.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECI GARCIA FEIJÓ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 056/2007 CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a(s) parte(s) Requerente, 

na pessoa de seu Procurador, para que se manifeste nos autos, no prazo 

legal, acerca da certidão do Oficial de Justiça a seguir transcrita: " 

Certifico que, em cumprimento ao MANDADO DE PENHORA, AVALIAÇÃO 

E INTIMAÇÃO em que é parte Exeqüente Banco Bradesco S/A e parte 

Executada Valdeci Garcia Feijó me dirigi ao endereço mencionado no 

mandado e não foi localizado nenhum bem passível de penhora 

(disponível) em nome do devedor Valdeci Garcia Feijó. Diante do exposto 

devolvo o mandado, para que o autor indique bens do executado, para 

que a penhora/avaliação possam ser realizados."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 66222 Nr: 924-14.2018.811.0029

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE ANTUNES MACEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IONEIA ILDA VERONEZE - 

OAB:OAB/PR 26.856, JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - 

OAB:45445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 056/2007 CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a(s) parte(s) Requerente, 

na pessoa de seu Procurador, para que se manifeste nos autos, no prazo 

legal, acerca da certidão do Oficial de Justiça a seguir transcrita: "Certifico 

que, em cumprimento ao MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO E CITAÇÃO 

em que é parte requerente Banco Bradesco Financiamentos S/A e parte 

requerida José Antunes Macedo, compareci em 15/6/2018 às 14:50 horas 

e em 19/6/2018 às 16:35 horas na Rua São Luis, nº 42 – Sol Nascente, 

Comarca de Canarana-MT, e ali estando DEIXEI DE PROCEDER A BUSCA E 

APREENSÃO do veículo marca Ford, modelo KA SE 1.0 HA, ano de 

fabricação 2015, cor vermelha, chassi: 9BFZH55L3F8204906, placa: 

ONC-6459, tendo em vista que o veículo esta sinistrado (conforme fotos 

anexas) e a parte autora não demonstrou interesse na apreensão do 

mesmo. Assim, em ato contínuo PROCEDI A CITAÇÃO do Senhor JOSÉ 

ANTUNES MACEDO para que tome conhecimento da ação, em 

conformidade com o despacho descrito no mandado e com a petição 

inicial, bem como para que, querendo, nos prazos indicados, requerer o 

pagamento do débito e/ou conteste a ação, o qual após ouvir a leitura do 

mandado e peças anexas, recebeu a contrafé e exarou sua nota de 

ciente no anverso do mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 54960 Nr: 1243-50.2016.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADILEIA DE SOUZA CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA NARDÃO - 

OAB:OAB/MT 19224, Luiz Aldani Nardão - OAB:MT. 9305

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 056/2007 CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a(s) parte(s) Autora(s) na 

pessoa de seu Procurador Luiz Aldani Nardão e GABRIELA NARDÃO, 

para que se manifeste, no prazo legal, acerca da Carta Precatória / Laudo 

Médico Pericial juntado às fls. 67/94, requerendo o que for cabível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 49893 Nr: 1737-46.2015.811.0029

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGMFN, MTdS
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lúcia Helena Rodrigues da 

Silva Bensi - OAB:4456/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 056/2007 CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a(s) parte(s) Autora(s) na 

pessoa de seu Procurador Lúcia Helena Rodrigues da Silva Bensi, para 

que se manifeste, no prazo legal, acerca da Carta Precatória juntada às 

fls. 56/59, requerendo o que for cabível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 57798 Nr: 2848-31.2016.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AdSB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIENE FRANCIELI DO AMARAL 

- OAB:19214/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 1. Conforme se depreende dos autos, o Requerente manifestou-se 

informando que não tem mais interesse no feito.

2. Diante do exposto, HOMOLOGO por sentença a desistência do feito 

pela parte autora, fls.46, em consequência, julgo EXTINTO o presente feito, 

nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Novo Código de Processo Civil.

3. Deixo de condenar em custas e honorários, vez que incabíveis a 

espécie.

4. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo.

P.I. Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000043-20.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON ROCHA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON ROCHA OAB - MT0003669S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

PROCESSO Nº 1000043-20.2018.8.11.0029 Vistos etc. Trato de Ação de 

Execução de Honorários Advocatícios, por nomeação dativa em 

processos físicos, nos quais o pagamento pelos serviços prestados está 

condicionado à apresentação e retenção das certidões originais, neste 

Douto Juízo. Compulsando os autos, vê-se que, não consta a 

apresentação dos documentos. Posto isso, intime-se a parte autora para, 

no prazo de 10 (dez) dias corridos, juntar aos autos as certidões 

pertinentes. Cumpra-se. Submeta-se a presente ao Meritíssimo juiz de 

direito para apreciação e homologação, para efeito do disposto no artigo 

40 da Lei 9099/95. Cátia Andreatta Juíza Leiga Vistos. Homologo a 

sentença derradeira da Juíza Leiga, com fundamento no artigo 40 da Lei n. 

9.099/95, para que surta seus efeitos legais. Publicação e intimação em 

sistema. Canarana, 23 de junho de 2018. Darwin de Souza Pontes Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000124-03.2017.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

DELCIO FASSBINDER COPATTI (REQUERENTE)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Municipio de Canarana (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA DESPACHO Processo: 

1000124-03.2017.8.11.0029. REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, DELCIO FASSBINDER COPATTI REQUERIDO: 

MUNICIPIO DE CANARANA, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Renove-se vista dos autos ao Ministério Público para que requeira o que 

entender de direito. Às providências. Cumpra-se. CANARANA, 25 de 

junho de 2018. Darwin de Souza Pontes Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000112-86.2017.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

ISMAEL DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Municipio de Canarana (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA DESPACHO Processo: 

1000112-86.2017.8.11.0029. REQUERENTE: ISMAEL DE OLIVEIRA, 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO REQUERIDO: 

MUNICIPIO DE CANARANA, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Renove-se vista dos autos ao Ministério Público, para que requeira o que 

entender de direito. Às providências. Cumpra-se. CANARANA, 25 de 

junho de 2018. Darwin de Souza Pontes Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000116-26.2017.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMAR CAMPOS LIMA (REQUERENTE)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Municipio de Canarana (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA DESPACHO Processo: 

1000116-26.2017.8.11.0029. REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, ROSIMAR CAMPOS LIMA REQUERIDO: 

MUNICIPIO DE CANARANA, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Renove-se vista dos autos ao Ministério Público, para que requeira o que 

entender de direito. Às providências. Cumpra-se. CANARANA, 25 de 

junho de 2018. Darwin de Souza Pontes Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000040-02.2017.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON JESUE LEITE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA ROBERTA ROCKENBACH PADILHA OAB - MT0018109A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CANARANA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA 

Vistos, etc. Ante o certificado retro, INTIME-SE a parte sucumbente para 

que apresente a respectiva guia de depósito, a fim de possibilitar a 

vinculação dos valores aos autos. Após, imediatamente conclusos. 

Cumpra-se. Às providências. Canarana, 25 de junho de 2018. Darwin de 

Souza Pontes Juiz de Direito Sede do Juizado e informações: Rua Rua 

Miraguaí, 601, (66)3478-1555/1644 - Ramais 215/216., Jardim Tropical, 

CANARANA - MT - CEP: 78640-000 - TELEFONE: (66) 34781644

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000139-69.2017.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEI FERREIRA DE JESUS OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELA MARIA MARTINI OAB - MT0017796S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CELINA STRANGHETTE ALVES NOGUEIRA LIMA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EIDILAINE CARLA VILELA CARRIJO OAB - MT23681/B (ADVOGADO)

LEOVERAL FRANCISCO LOPES OAB - MT3549/B (ADVOGADO)

ROBERIO BRAGA VILELA OAB - MT21731/O (ADVOGADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente, e 
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atendendo petitório constante no ID do documento: 13889714, solicitando a 

designação de nova data de audiência, impulsiono os presentes autos 

com a finalidade de intimar o Polo Ativo e o Polo Passivo, acerca da nova 

data da audiência de tentativa de conciliação designada para o dia 

12/07/2018, às 14h10min(MT), que se realizará na Sala de Conciliação 1 

do Juizado Especial no prédio do Fórum local, sito à Rua Miraguaí, nº 601, 

Jardim Tropical, nesta. Canarana-MT, 3 de julho de 2018. Janete Méri 

Teresinha Wesolowski Rodrigues Couto - Gestora Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000157-90.2017.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

KAROLINA FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI OAB - MT0004456A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LAIZE DA COSTA LIMA (REQUERIDO)

 

Processo nº 1000157-90.2017.8.11.0029 Visto. Dispensado o relatório na 

forma do art. 38 da Lei n. 9.099/1995. Fundamento e Decido. Registro, que, 

no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma 

a uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção. A inteligência do 

art. 6º da Lei nº 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo, poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade, amparada na Lei. A matéria trazida na presente ação 

cinge-se à apuração de responsabilidade civil da Ré no evento danoso 

descrito na petição inicial e, em caso positivo, sua condenação e 

arbitramento aos pedidos indenizatórios por dano material e moral, se o 

caso. A indenização pretendida nestes autos decorre da responsabilidade 

civil extracontratual, também denominada aquiliana, originária não de 

contrato entre as partes, mas pela prática de um ato ilícito, cuja 

recomposição dos danos suportados encontra arrimo no artigo 186 do 

Código Civil. Diz o dispositivo que aquele que, por ação ou omissão 

voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar prejuízo a 

outrem comete ato ilícito. “Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão 

voluntária, negligência ou imperícia, violar direito e causar dano a outrem, 

ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Art. 927. Aquele que, 

por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a 

repará-lo. ” Logo, não é difícil concluir-se que a responsabilidade civil se 

assenta em alguns pressupostos, que podem ser definidos como: a ação 

ou omissão do agente; o dolo e a culpa; a relação de causalidade e o dano 

experimentado pela vítima. Concorrendo tais requisitos, surge o dever de 

indenizar, conforme preconiza o art. 927 do Código Civil. Logo, para que 

possa ser compelido judicialmente à recomposição dos prejuízos 

sustentados pela Requerente é mister que fique satisfatoriamente 

demonstrada a culpa da Requerida, já que estamos a tratar de 

responsabilidade subjetiva. Convém trazer à calva, nesse lanço, o escólio 

do festejado SÍLVIO RODRIGUES: “Em caso de culpa, o gesto do agente 

não visava causar prejuízo à vítima, mas de sua atitude negligente, de sua 

imprudência ou imperícia resultou um dano para a vítima. Em rigor, na ideia 

de negligência se inclui a de imprudência, bem como a de imperícia. Pois 

aquele que age com imprudência, negligencia em tomar medidas de 

precauções aconselhadas para a situação em foco. Ordinariamente, para 

que a vítima obtenha a indenização, deverá provar entre outras coisas 

que o agente causador do dano agiu culposamente. (DIREITO CIVIL - 

volume 4 - pgs. 16/17).” Fixadas essas premissas, passo à análise do 

caso concreto. No acidente de trânsito narrado na inicial, no qual o veículo 

conduzido pela Ré, ao se descontrolar subiu a calçada causando danos 

materiais à parte Autora, pois bateu no portão e muro da residência 

causando estragos a construção, além de atropelar um menor que estava 

passando no momento. Observo, ainda que a Requerida é pessoa 

inabilitada para a condução de veículo automotor. Cometeu a parte 

Requerida ato ilícito penal e civil. Cumpre esclarecer que a Autora dos 

fatos, ora parte Requerida, já cumpriu transação penal em processo que 

tramitou junto ao Juizado Cível e Criminal da Comarca de Canarana/MT, 

Numeração Única: 3431-79.2017.811.0029 Código: 64298 TCO n°. 

80/2017/DPJCC/MT. Ainda se esclarece que os mesmos fatos deram 

causa a outro processo cível que tramitou perante esse juizado, processo 

nº 1000156-08.2017.8.11.0029, em que a parte Autora VANESSA 

PEREIRA (mãe do menor), buscou indenização por danos materiais e 

morais, visto que teve seu filho atropelado pelo veículo no mesmo sinistro 

narrado nesses autos. Porém, no referido processo a parte Autora 

devidamente assistida por Defensor Público, entabulou acordo sobre 

danos materiais, desistindo do pleito de compensação por danos 

imateriais. Agiu a parte Ré com culpa, em conduta voluntária, descuidada, 

desrespeitadora das normas, não tomando os cuidados adequados ao 

homem médio (cuidados normais), e por imprudência, negligência e 

imperícia, deu causa a um dano a Requerida, ainda que este último 

involuntariamente, já que não era esse seu desejo. Ademais, são os fatos 

incontroversos, pois foi reconhecido pela parte Ré culpa diante do sinistro, 

pelo que se conclui que a causa primária do acidente é perfeitamente a ela 

imputada. Portanto, in casu, estão presentes os pressupostos 

caracterizadores da responsabilidade civil, pois agiu a parte Ré em 

conduta comissiva; sem intenção atingiu o resultado danoso, logo 

configurada a culpa, bem como a existência de danos e nítida relação de 

causalidade entre a conduta da Requerida e a consequência sofrida pela 

Requerente, logo surge o dever de indenizar. À luz desse panorama, 

exsurge evidente, in casu, inexistência de conflito probatório, restando a 

decisão por este Douto Juízo quanto aos pedidos de indenização pelos 

danos materiais e compensação pelos danos imateriais. Senão, vejamos. 

Quanto aos danos materiais, as fotos e orçamentos juntados aos autos 

são suficientes para provar o dano material sofrido pela proprietária da 

residência que por ele deve ser indenizado. Quanto ao pedido de danos 

morais o pleito é improcedente. O dano moral deve ser de tal modo grave 

que justifique a concessão de uma satisfação de ordem pecuniária ao 

lesado. Nessa linha de princípio, só deve ser reputado dano moral a dor, 

vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira 

intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe 

aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar, o que não se verifica 

no caso. Apesar dos transtornos gerados é o entendimento uníssono na 

jurisprudência negar pedido de indenização por danos morais aquele que 

se envolveu em sinistro com veículo, sem, no entanto, sofrer qualquer 

lesão corporal. Isso posto e o que mais consta dos autos do processo, 

RESOLVO O MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

formulados na exordial para: - condenar a parte Ré a RESSARCIR/PAGAR 

à parte Autora, a título de dano material, o valor de R$ 3.229,35 (três mil, 

duzentos vinte e nove reais e trinta e cinco centavos), corrigido 

monetariamente, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - 

INPC – Lei nº 6.899/81 – (Enunciado 562 da Súmula do STF), e acrescido 

de juros de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir do evento 

danoso/prejuízo (Enunciados 43 e 54 da Súmula do STJ – Ato ilícito e 

Responsabilidade Extracontratual). Sem despesas processuais e 

honorários advocatícios, na forma dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 

9.099/1995. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. À 

submissão do Juiz de Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 

9.099/95. Cátia Andreatta Juíza Leiga Vistos. Homologo a sentença 

derradeira da Juíza Leiga, com fundamento no artigo 40 da Lei n. 9.099/95, 

para que surta seus efeitos legais. Publicação e intimação em sistema. 

Canarana, 09 de junho de 2018. Darwin de Souza Pontes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000152-68.2017.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

LUCCAS RODRIGUES GOMES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCCAS RODRIGUES GOMES OAB - MT0022216A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

PROCESSO Nº 1000152-68.2017.8.11.0029 Vistos etc. A sentença 

dispensa relatório nos termos do art. 38 da lei 9099/95. É a síntese do 

necessário. Decido. Trata-se de execução por quantia certa movida em 

face da Fazenda Pública Estadual, objetivando o exequente o recebimento 

de honorários advocatícios dativos, embasada por Certidão. Citada a 

Fazenda Pública para opor embargos a mesma, pugnou pelo regular 

prosseguimento do feito, haja vista não ser considerar o caso de 

embargar, nos termos do art. 535 do NCPC. Determinou a apresentação e 

depósito original do título de crédito na secretaria do Juizado. CERTIFICO a 

parte exequente depositou em juízo as Certidões originárias. Assim, 

HOMOLOGO o cálculo apresentado pela parte exequente na inicial, para 
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fixar o valor devido pelo executado na importância R$ 2.859,62 (dois mil, 

oitocentos e cinquenta e nove reais e sessenta e dois centavos). 

Publicada no sistema PJe. Intimem-se as partes. EXPEÇA-SE ofício 

requisitório ao Estado de Mato Grosso, conforme previsão do art. 910, do 

Código de Processo Civil, para realização do pagamento na ordem de 

apresentação deste e à conta do respectivo crédito observando-se o 

disposto no art. 100 da Constituição Federal. Após a expedição da RPV e 

a confirmação do levantamento dos valores, retornem os autos conclusos 

para a extinção. Cumpra-se. Submeta-se a presente ao Meritíssimo juiz de 

direito para apreciação e homologação, para efeito do disposto no artigo 

40 da Lei 9099/95. Cátia Andreatta Juíza Leiga Vistos. Homologo a 

sentença derradeira da Juíza Leiga, com fundamento no artigo 40 da Lei n. 

9.099/95, para que surta seus efeitos legais. Publicação e intimação em 

sistema. Canarana, 23 de junho de 2018. Darwin de Souza Pontes Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000026-81.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA ROBERTA ROCKENBACH PADILHA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA ROBERTA ROCKENBACH PADILHA OAB - MT0018109A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

PROCESSO Nº 1000026-81.2018.8.11.0029 Vistos etc. A sentença 

dispensa relatório nos termos do art. 38 da lei 9099/95. É a síntese do 

necessário. Decido. Trata-se de execução por quantia certa movida em 

face da Fazenda Pública Estadual, objetivando o exequente o recebimento 

de honorários advocatícios dativos, embasada por Certidão. Citada a 

Fazenda Pública para opor embargos a mesma, pugnou pelo regular 

prosseguimento do feito, haja vista não ser considerar o caso de 

embargar, nos termos do art. 535 do NCPC. Determinou a apresentação e 

depósito original do título de crédito na secretaria do Juizado. CERTIFICO a 

parte exequente depositou em juízo as Certidões originárias. Assim, 

HOMOLOGO o cálculo apresentado pela parte exequente na inicial, para 

fixar o valor devido pelo executado na importância R$ 2.640,15 (dois mil, 

seiscentos e quarenta reais e quinze centavos). Publicada no sistema PJe. 

Intimem-se as partes. EXPEÇA-SE ofício requisitório ao Estado de Mato 

Grosso, conforme previsão do art. 910, do Código de Processo Civil, para 

realização do pagamento na ordem de apresentação deste e à conta do 

respectivo crédito observando-se o disposto no art. 100 da Constituição 

Federal. Após a expedição da RPV e a confirmação do levantamento dos 

valores, retornem os autos conclusos para a extinção. Cumpra-se. 

Submeta-se a presente ao Meritíssimo juiz de direito para apreciação e 

homologação, para efeito do disposto no artigo 40 da Lei 9099/95. Cátia 

Andreatta Juíza Leiga Vistos. Homologo a sentença derradeira da Juíza 

Leiga, com fundamento no artigo 40 da Lei n. 9.099/95, para que surta 

seus efeitos legais. Publicação e intimação em sistema. Canarana, 23 de 

junho de 2018. Darwin de Souza Pontes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000044-05.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON ROCHA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON ROCHA OAB - MT0003669S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

PROCESSO Nº 1000044-05.2018.8.11.0029 Vistos etc. Trato de Ação de 

Execução de Honorários Advocatícios, por nomeação dativa em 

processos físicos, nos quais o pagamento pelos serviços prestados está 

condicionado à apresentação e retenção das certidões originais, neste 

Douto Juízo. Compulsando os autos, vê-se que, não consta a 

apresentação dos documentos. Posto isso, intime-se a parte autora para, 

no prazo de 10 (dez) dias corridos, juntar aos autos as certidões 

pertinentes. Cumpra-se. Submeta-se a presente ao Meritíssimo juiz de 

direito para apreciação e homologação, para efeito do disposto no artigo 

40 da Lei 9099/95. Cátia Andreatta Juíza Leiga Vistos. Homologo a 

sentença derradeira da Juíza Leiga, com fundamento no artigo 40 da Lei n. 

9.099/95, para que surta seus efeitos legais. Publicação e intimação em 

sistema. Canarana, 23 de junho de 2018. Darwin de Souza Pontes Juiz de 

Direito

Comarca de Chapada dos Guimarâes

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000420-06.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEVINO BERTILDO DE FRANCA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILAS LINO DE OLIVEIRA OAB - MT0009151A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO Processo nº 

1000420-06.2018.8.11.0024. Parte Autora: VALDEVINO BERTILDO DE 

FRANCA. Parte Ré: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. Vistos 

etc. Recebo a inicial, uma vez preenchidos os requisitos legais. Defiro o 

pedido de gratuidade da justiça, por ter a parte autora comprovado nos 

autos a insuficiência de recursos para pagar o valor referente às custas 

processuais, conforme disposto no artigo 98, ‘caput’, do Código de 

Processo Civil. Diante das especificidades da causa e de modo a adequar 

o rito processual às necessidades do conflito, deixo de marcar a 

audiência de conciliação. (CPC, art. 139, VI e Enunciado nº 35 da ENFAM). 

Ressalto nesse sentido que a exigência determinada pelo Supremo 

Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n° 631240/MG 

nas demandas relacionadas ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) 

demonstra ser infrutífera a realização da audiência de conciliação. 

Registro, ademais, que no Ofício n° Circular N° 01/2016 

(AGU/PF-MT/DPREV) informou a procuradoria do ente requerido não ter 

interesse na realização do referido ato processual. Cite-se e intime-se a 

parte Ré para contestar o feito no prazo legal. Ressalto que a ausência de 

contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática 

apresentada na petição inicial. Tratando-se de processo eletrônico, em 

prestígio às regras fundamentais dos artigos 4º e 6º do Código de 

Processo Civil fica vedado o exercício da faculdade prevista no artigo 340 

do Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Chapada dos Guimarães, data da assinatura.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000496-30.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MICHEL DE ASSIS MAGALHAES OAB - MG0091045A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ILDA DE MOURA LEMES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

Vistos etc. Observo que não há guia de recolhimento de custas e taxa 

judiciária vinculadas ao processo. Assim determino a emenda à inicial, na 

forma do art. 321 do CPC, no prazo de 15 (quinze) dias, para que o 

patrono proceda com o recolhimento e comprove nos autos a vinculação, 

sob pena de indeferimento da inicial. Chapada dos Guimarães, data da 

assinatura.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000305-82.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ADAO RICARDO NEVES HONORIO (REQUERENTE)

SILENE ALBERNAS NEIVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA XAVIER DE SOUSA OAB - MG149396 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA FIRMO FERREIRA (REQUERIDO)

JORGE EDGAR FIRMO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)
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Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO Processo nº 

1000305-82.2018.8.11.0024. Parte Autora: SILENE ALBERNAS NEIVA e 

outros. Parte Ré: JORGE EDGAR FIRMO DE OLIVEIRA e outros. Vistos etc. 

Cumpra-se conforme o deprecado, servindo como mandado, cópia da 

missiva. Devidamente cumprida, ou solicitada pelo Juízo Deprecante, 

devolva-se com as baixas, anotações e cautelas de estilo, bem como com 

os cumprimentos deste Juízo. Chapada dos Guimarães, data da 

assinatura.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000501-52.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIR FERNANDES DA CONCEICAO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO Processo nº 

1000501-52.2018.8.11.0024. Parte Autora: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A. Parte Ré: VALDIR FERNANDES DA CONCEICAO. 

Vistos, etc. I. Analisando os autos, verifica-se que a parte requerente não 

logrou êxito em comprovar a constituição em mora do devedor, uma vez 

que não há nos autos qualquer documento que evidencie a notificação 

pessoalmente acerca do débito exequendo no endereço indicado no 

contrato, uma vez que o AR apresentado nos autos foi devolvido pelo 

motivo ‘não procurado’. Neste sentido é a jurisprudência: “APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – INDEFERIMENTO DA INICIAL – 

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTITUIÇÃO EM MORA DO 

DEVEDOR - PROCESSO EXTINTO SEM MÉRITO – RECURSO DESPROVIDO. 

‘É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que, nos contratos de 

alienação fiduciária, para que ocorra a busca e apreensão do bem, a mora 

do devedor deve ser comprovada pelo protesto do título ou pela 

notificação extrajudicial, sendo necessária, nesse último caso, a efetiva 

entrega da notificação no endereço indicado pelo devedor. 3. Agravo 

regimental não provido.’ (AgRg no AREsp 564.262/PR, Rel. Ministro 

RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 

26/04/2016, DJe 09/05/2016). Sendo a parte devidamente intimada para 

cumprir a ordem de emenda, não atendendo ao seu cumprimento, correta 

a sentença que extingue o processo por indeferimento da petição inicial, 

com fulcro no art. 485, I, do Código de Processo Civil.” (TJ/MT, Primeira 

Câmara de Direito Privado, Ap 66657/2017, Relatora Desembargadora 

Nilza Maria Pôssas de Carvalho, DJe 25.9.2017) II. Desta feita, intime-se a 

parte requerente para, no prazo de 15 (dez) dias, emendar a inicial, 

acostando aos autos documento hábil a demonstrar a notificação 

extrajudicial do devedor quanto ao débito exequendo, sob pena de 

indeferimento da inicial. III. Certifique-se eventual silêncio. IV. Cumpra-se. 

Chapada dos Guimarães, data da assinatura.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000499-82.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ANA ALICE DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PABLO RAMIRES FONSECA OAB - MT0018969A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO Processo nº 

1000499-82.2018.8.11.0024. Parte Autora: ANA ALICE DA SILVA. Parte 

Ré: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. Vistos etc. Analisando o 

processo, observo que a distribuição se deu em desacordo com a 

Resolução nº 04/2016/TP, vejamos: “Art. 1º - Acrescentar o artigo 13-A 

na Resolução n. 022/2011-TP, nos seguintes termos: Art. 13-A. Será de 

responsabilidade do peticionante a classificação e organização dos 

documentos digitalizados e anexados às petições eletrônicas, de forma a 

facilitar o exame dos autos digitais. § 1º Os arquivos a serem juntados aos 

autos eletrônicos deverão utilizar descrição que identifique, 

resumidamente, os documentos neles contidos e, se for o caso, os 

períodos a que se referem; e, individualmente considerados, devem trazer 

os documentos da mesma espécie, ordenados cronologicamente. § 2º O 

preenchimento dos campos “Descrição” e “Tipo de Documento”, exigido 

pelo Sistema PJe para anexar arquivos à respectiva petição, deve guardar 

correspondência com a descrição conferida aos arquivos. § 3º A falta de 

cumprimento da determinação contida no caput ensejará a retirada da 

visibilidade do documento, e em se tratando de petição inicial, será 

observada a regra prevista no art. 321, parágrafo único do CPC. § 4º No 

caso do parágrafo anterior, o juízo fixará prazo para sanar a 

irregularidade.” No caso dos autos, vislumbro que os documentos não 

foram classificados e organizados conforme o art. 13-A, acima 

referenciado. Desta forma determino a emenda à inicial para, em 15 

(quinze) dias, o patrono do autor apresentar os documentos de forma 

individualizada e cronológica, como devido preenchimento dos campos 

“descrição” e “tipo de documento” exigido pelo Sistema PJe. Ressalto que 

a falta do cumprimento ensejará no indeferimento da inicial na forma do art. 

321 do CPC c/c art. 13-A da Resolução n. 022/2011-TP. Transcorrido o 

prazo, certifique-se e volvam-me conclusos. Intime-se. Cumpra-se. 

Chapada dos Guimarães, data da assinatura.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000315-29.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ENGELS ROGERIO VIOL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO LINCOLN VIOL OAB - SP89700 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WILLIAM MENEGATTI SANCHEZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO Processo nº 

1000315-29.2018.8.11.0024. Parte Autora: ENGELS ROGERIO VIOL. Parte 

Ré: WILLIAM MENEGATTI SANCHEZ. Vistos, etc. I. Oficie-se o juízo 

deprecante para que instrua a carta precatória com os documentos 

necessários (matrícula do imóvel, certidão de intimação da penhora e 

outros que se fizerem necessários ao cumprimento da medida). II. Após, 

cumpra-se, na forma deprecada, com as cautelas de praxe, servindo a 

cópia como mandado. III. Cumprida, proceda-se à sua devolução ao douto 

Juízo Deprecante, com as homenagens de estilo, baixas e anotações 

necessárias. IV. Caso a diligência resulte infrutífera, por razões diversas, 

independentemente de novo despacho, providencie-se a devolução ao 

Juízo Deprecante ou competente, observando-se o caráter itinerante, 

fazendo-se as anotações e comunicações necessárias. V. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Chapada dos Guimarães, data da assinatura.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000331-80.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MANUEL GONCALVES MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HILTON SANTOS DA SILVA OAB - MT11794/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DAGOBERTO GARCIA BELUFI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO Processo nº 

1000331-80.2018.8.11.0024. Parte Autora: MANUEL GONCALVES 

MARTINS. Parte Ré: DAGOBERTO GARCIA BELUFI. Vistos etc. Cumpra-se 

conforme o deprecado, servindo como mandado, cópia da missiva. 

Devidamente cumprida, ou solicitada pelo Juízo Deprecante, devolva-se 

com as baixas, anotações e cautelas de estilo, bem como com os 

cumprimentos deste Juízo. Chapada dos Guimarães, data da assinatura.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000347-34.2018.8.11.0024
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Parte(s) Polo Ativo:

COOPAVEL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FERNANDO MARUCCI OAB - PR24483 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KATIA CRISTINA TREVIZOLI LAZARIN (REQUERIDO)

GILBERTO LAZARIN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO Processo nº 

1000347-34.2018.8.11.0024. Parte Autora: COOPAVEL COOPERATIVA 

AGROINDUSTRIAL. Parte Ré: GILBERTO LAZARIN e outros. Vistos, etc. I. 

Oficie-se o juízo deprecante para que instrua a carta precatória com os 

documentos necessários (matrícula do imóvel, certidão de intimação da 

penhora e outros que se fizerem necessários ao cumprimento da medida). 

II. Após, cumpra-se, na forma deprecada, com as cautelas de praxe, 

servindo a cópia como mandado. III. Cumprida, proceda-se à sua 

devolução ao douto Juízo Deprecante, com as homenagens de estilo, 

baixas e anotações necessárias. IV. Caso a diligência resulte infrutífera, 

por razões diversas, independentemente de novo despacho, 

providencie-se a devolução ao Juízo Deprecante ou competente, 

observando-se o caráter itinerante, fazendo-se as anotações e 

comunicações necessárias. V. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Chapada dos Guimarães, data da assinatura.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000359-48.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA DE SOUSA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA XAVIER DE SOUSA OAB - MG149396 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE EDGAR FIRMO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

MARIA FIRMO FERREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO Processo nº 

1000359-48.2018.8.11.0024. Parte Autora: CARLA DE SOUSA FERREIRA. 

Parte Ré: JORGE EDGAR FIRMO DE OLIVEIRA e outros. Vistos etc. 

Cumpra-se conforme o deprecado, servindo como mandado, cópia da 

missiva. Devidamente cumprida, ou solicitada pelo Juízo Deprecante, 

devolva-se com as baixas, anotações e cautelas de estilo, bem como com 

os cumprimentos deste Juízo. Chapada dos Guimarães, data da 

assinatura.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000380-24.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

CELMARTHE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA CRISTINA MONTEIRO DE OLIVEIRA BARBOSIRES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO Processo nº 

1000380-24.2018.8.11.0024. Parte Autora: CELMARTHE INDUSTRIA E 

COMERCIO LTDA.. Parte Ré: ANA CRISTINA MONTEIRO DE OLIVEIRA 

BARBOSIRES. Vistos etc. Cumpra-se conforme o deprecado, servindo 

como mandado, cópia da missiva. Devidamente cumprida, ou solicitada 

pelo Juízo Deprecante, devolva-se com as baixas, anotações e cautelas 

de estilo, bem como com os cumprimentos deste Juízo. Chapada dos 

Guimarães, data da assinatura.

Despacho Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000383-76.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

GLEICIANE DOMINGOS DA SILVA (AUTOR)

MARCELO GONCALVES DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO AUGUSTO NEVES OAB - MT0012012A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GLEICIANE DOMINGOS DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO Processo nº 

1000383-76.2018.8.11.0024. Parte Autora: GLEICIANE DOMINGOS DA 

SILVA e outros. Parte Ré: GLEICIANE DOMINGOS DA SILVA. Vistos etc. 

Analisando o processo, observo que a distribuição se deu em desacordo 

com a Resolução nº 04/2016/TP, vejamos: “Art. 1º - Acrescentar o artigo 

13-A na Resolução n. 022/2011-TP, nos seguintes termos: Art. 13-A. Será 

de responsabilidade do peticionante a classificação e organização dos 

documentos digitalizados e anexados às petições eletrônicas, de forma a 

facilitar o exame dos autos digitais. § 1º Os arquivos a serem juntados aos 

autos eletrônicos deverão utilizar descrição que identifique, 

resumidamente, os documentos neles contidos e, se for o caso, os 

períodos a que se referem; e, individualmente considerados, devem trazer 

os documentos da mesma espécie, ordenados cronologicamente. § 2º O 

preenchimento dos campos “Descrição” e “Tipo de Documento”, exigido 

pelo Sistema PJe para anexar arquivos à respectiva petição, deve guardar 

correspondência com a descrição conferida aos arquivos. § 3º A falta de 

cumprimento da determinação contida no caput ensejará a retirada da 

visibilidade do documento, e em se tratando de petição inicial, será 

observada a regra prevista no art. 321, parágrafo único do CPC. § 4º No 

caso do parágrafo anterior, o juízo fixará prazo para sanar a 

irregularidade.” No caso dos autos, vislumbro que os documentos não 

foram classificados e organizados conforme o art. 13-A, acima 

referenciado. Desta forma determino a emenda à inicial para, em 15 

(quinze) dias, o patrono do autor apresentar os documentos de forma 

individualizada e cronológica, como devido preenchimento dos campos 

“descrição” e “tipo de documento” exigido pelo Sistema PJe. Ademais, 

deverá regularizar os polos da ação, em igual prazo. Ressalto que a falta 

do cumprimento ensejará no indeferimento da inicial na forma do art. 321 

do CPC c/c art. 13-A da Resolução n. 022/2011-TP. Transcorrido o prazo, 

certifique-se e volvam-me conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Chapada dos 

Guimarães, data da assinatura.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000390-68.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

OVETRIL OLEOS VEGETAIS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO DESIDERIO OAB - PR40321 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AYRTON DIAS DA MOTTA (REQUERIDO)

IONNE DA MOTTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO Processo nº 

1000390-68.2018.8.11.0024. Parte Autora: OVETRIL OLEOS VEGETAIS 

LTDA. Parte Ré: AYRTON DIAS DA MOTTA e outros. VISTOS ETC. I- 

Oficie-se o juízo deprecante para que instrua a carta precatória com os 

documentos necessários (matrícula, termo de penhora, intimação e outros 

que se fizerem necessários para o fiel cumprimento do ato). II – Após, 

cumpra-se, na forma deprecada, com as cautelas de praxe, servindo a 

cópia como mandado. III- Cumprida, proceda-se à sua devolução ao douto 

Juízo Deprecante, com as homenagens de estilo, baixas e anotações 

necessárias. IV-Caso a diligência resulte infrutífera, por razões diversas, 

independentemente de novo despacho, providencie-se a devolução ao 

Juízo Deprecante ou competente, observando-se o caráter itinerante, 

fazendo-se as anotações e comunicações necessárias. Chapada dos 

Guimarães, data da assinatura.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000395-90.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JACINTA MARTINS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA OAB - MT14490/O-O 

(ADVOGADO)
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Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127/O (ADVOGADO)

FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM OAB - MT0012066A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOURIZA SOARES BOABAID YULE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO Processo nº 

1000395-90.2018.8.11.0024. Parte Autora: JACINTA MARTINS DE SOUZA. 

Parte Ré: LOURIZA SOARES BOABAID YULE. Vistos etc. Cumpra-se 

conforme o deprecado, servindo como mandado, cópia da missiva. 

Devidamente cumprida, ou solicitada pelo Juízo Deprecante, devolva-se 

com as baixas, anotações e cautelas de estilo, bem como com os 

cumprimentos deste Juízo. Chapada dos Guimarães, data da assinatura.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000411-44.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEI CAVALCANTI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLOVIS JOSE DE SIQUEIRA NETO OAB - MT23031/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BOSCO ALVES DOS SANTOS (RÉU)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

Vistos etc. Vistos etc. Analisando o processo, observo que a distribuição 

se deu em desacordo com a Resolução nº 04/2016/TP, vejamos: “Art. 1º - 

Acrescentar o artigo 13-A na Resolução n. 022/2011-TP, nos seguintes 

termos: Art. 13-A. Será de responsabilidade do peticionante a 

classificação e organização dos documentos digitalizados e anexados às 

petições eletrônicas, de forma a facilitar o exame dos autos digitais. § 1º 

Os arquivos a serem juntados aos autos eletrônicos deverão utilizar 

descrição que identifique, resumidamente, os documentos neles contidos 

e, se for o caso, os períodos a que se referem; e, individualmente 

considerados, devem trazer os documentos da mesma espécie, 

ordenados cronologicamente. § 2º O preenchimento dos campos 

“Descrição” e “Tipo de Documento”, exigido pelo Sistema PJe para anexar 

arquivos à respectiva petição, deve guardar correspondência com a 

descrição conferida aos arquivos. § 3º A falta de cumprimento da 

determinação contida no caput ensejará a retirada da visibilidade do 

documento, e em se tratando de petição inicial, será observada a regra 

prevista no art. 321, parágrafo único do CPC. § 4º No caso do parágrafo 

anterior, o juízo fixará prazo para sanar a irregularidade.” No caso dos 

autos, vislumbro que os documentos não foram classificados e 

organizados conforme o art. 13-A, acima referenciado. Desta forma 

determino a emenda à inicial para, em 15 (quinze) dias, o patrono do autor 

apresentar os documentos de forma individualizada e cronológica, como 

devido preenchimento dos campos “descrição” e “tipo de documento” 

exigido pelo Sistema PJe. Ressalto que a falta do cumprimento ensejará no 

indeferimento da inicial na forma do art. 321 do CPC c/c art. 13-A da 

Resolução n. 022/2011-TP. Ainda, observo que a guia de recolhimento de 

custas e taxa judiciária não está vinculada ao processo. Assim determino 

a emenda à inicial, na forma do art. 321 do CPC, no prazo de 15 (quinze) 

dias, para que o patrono proceda e comprove nos autos a vinculação, sob 

pena de indeferimento. Transcorrido o prazo, certifique-se e volvam-me 

conclusos. Chapada dos Guimarães, data da assinatura.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000424-43.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

ITAMILDA RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA FIRMO FERREIRA (REQUERIDO)

JORGE EDGAR FIRMO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO Processo nº 

1000424-43.2018.8.11.0024. Parte Autora: DANIEL RODRIGUES DA SILVA 

e outros. Parte Ré: JORGE EDGAR FIRMO DE OLIVEIRA e outros. Vistos 

etc. Cumpra-se conforme o deprecado, servindo como mandado, cópia da 

missiva. Devidamente cumprida, ou solicitada pelo Juízo Deprecante, 

devolva-se com as baixas, anotações e cautelas de estilo, bem como com 

os cumprimentos deste Juízo. Chapada dos Guimarães, data da 

assinatura.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000460-85.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MAGEL COMÉRCIO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA-ME 

e outro (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI OAB - MT0007366A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Helcio Antonow (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

Vistos etc. Observo que a guia de recolhimento de custas e taxa judiciária 

da deprecata não está vinculada ao processo. Assim determino a emenda 

à inicial, na forma do art. 321 do CPC, no prazo de 15 (quinze) dias, para 

que o patrono proceda e comprove nos autos a vinculação, sob pena de 

não recebimento da missiva. Se comprovado o pagamento da missiva, 

cumpra-se, na forma deprecada, com as cautelas de praxe, servindo a 

cópia como mandado. Cumprida, proceda-se à sua devolução ao douto 

Juízo Deprecante, com as homenagens de estilo, baixas e anotações 

necessárias. Caso a diligência resulte infrutífera, por razões diversas, 

independentemente de novo despacho, providencie-se a devolução ao 

Juízo Deprecante ou competente, observando-se o caráter itinerante, 

fazendo-se as anotações e comunicações necessárias. Chapada dos 

Guimarães, data da assinatura.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000463-40.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

SAN FRANCISCO DE SAO GONCALO COMERCIO E INDUSTRIA DE 

PANIFICADOS LTDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FAZENDA CS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO Processo nº 

1000463-40.2018.8.11.0024. Parte Autora: SAN FRANCISCO DE SAO 

GONCALO COMERCIO E INDUSTRIA DE PANIFICADOS LTDA. Parte Ré: 

FAZENDA CS LTDA - EPP. VISTOS ETC. Oficie-se o juízo deprecante para 

que instrua a carta precatória com os documentos necessários (inicial e 

decisão que deferiu a gratuidade ou comprovante de pagamento das 

custas da distribuição da deprecata). Se comprovado o pagamento da 

missiva, cumpra-se, na forma deprecada, com as cautelas de praxe, 

servindo a cópia como mandado. Cumprida, proceda-se à sua devolução 

ao douto Juízo Deprecante, com as homenagens de estilo, baixas e 

anotações necessárias. Caso a diligência resulte infrutífera, por razões 

diversas, independentemente de novo despacho, providencie-se a 

devolução ao Juízo Deprecante ou competente, observando-se o caráter 

itinerante, fazendo-se as anotações e comunicações necessárias. 

Chapada dos Guimarães, data da assinatura.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000524-95.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRESSA ARMELIN OAB - MT0018776S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULINO MAMEDE DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 
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CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO Processo nº 

1000524-95.2018.8.11.0024. Parte Autora: COOPERATIVA DE CREDITO DE 

LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE 

DO CERRADO. Parte Ré: PAULINO MAMEDE DA SILVA. Vistos etc. 

Cumpra-se conforme o deprecado, servindo como mandado, cópia da 

missiva. Devidamente cumprida, ou solicitada pelo Juízo Deprecante, 

devolva-se com as baixas, anotações e cautelas de estilo, bem como com 

os cumprimentos deste Juízo. Chapada dos Guimarães, data da 

assinatura.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000508-44.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO CARMO ALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO GUIMARAES DOS SANTOS OAB - MT19868/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO Processo nº 

1000508-44.2018.8.11.0024. Parte Autora: MARIA DO CARMO ALVES. 

Parte Ré: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. Vistos etc. Recebo 

a inicial, uma vez preenchidos os requisitos legais. Defiro o pedido de 

gratuidade da justiça, por ter a parte autora comprovado nos autos a 

insuficiência de recursos para pagar o valor referente às custas 

processuais, conforme disposto no artigo 98, ‘caput’, do Código de 

Processo Civil. Diante das especificidades da causa e de modo a adequar 

o rito processual às necessidades do conflito, deixo de marcar a 

audiência de conciliação. (CPC, art. 139, VI e Enunciado nº 35 da ENFAM). 

Ressalto nesse sentido que a exigência determinada pelo Supremo 

Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n° 631240/MG 

nas demandas relacionadas ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) 

demonstra ser infrutífera a realização da audiência de conciliação. 

Registro, ademais, que no Ofício n° Circular N° 01/2016 

(AGU/PF-MT/DPREV) informou a procuradoria do ente requerido não ter 

interesse na realização do referido ato processual. Cite-se e intime-se a 

parte Ré para contestar o feito no prazo legal. Ressalto que a ausência de 

contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática 

apresentada na petição inicial. Tratando-se de processo eletrônico, em 

prestígio às regras fundamentais dos artigos 4º e 6º do Código de 

Processo Civil fica vedado o exercício da faculdade prevista no artigo 340 

do Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Chapada dos Guimarães, data da assinatura.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000511-96.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

IRENEU DA COSTA E SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILAS LINO DE OLIVEIRA OAB - MT0009151A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO Processo nº 

1000511-96.2018.8.11.0024. Parte Autora: IRENEU DA COSTA E SILVA. 

Parte Ré: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. Vistos etc. Recebo 

a inicial, uma vez preenchidos os requisitos legais. Defiro o pedido de 

gratuidade da justiça, por ter a parte autora comprovado nos autos a 

insuficiência de recursos para pagar o valor referente às custas 

processuais, conforme disposto no artigo 98, ‘caput’, do Código de 

Processo Civil. Diante das especificidades da causa e de modo a adequar 

o rito processual às necessidades do conflito, deixo de marcar a 

audiência de conciliação. (CPC, art. 139, VI e Enunciado nº 35 da ENFAM). 

Ressalto nesse sentido que a exigência determinada pelo Supremo 

Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n° 631240/MG 

nas demandas relacionadas ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) 

demonstra ser infrutífera a realização da audiência de conciliação. 

Registro, ademais, que no Ofício n° Circular N° 01/2016 

(AGU/PF-MT/DPREV) informou a procuradoria do ente requerido não ter 

interesse na realização do referido ato processual. Cite-se e intime-se a 

parte Ré para contestar o feito no prazo legal. Ressalto que a ausência de 

contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática 

apresentada na petição inicial. Tratando-se de processo eletrônico, em 

prestígio às regras fundamentais dos artigos 4º e 6º do Código de 

Processo Civil fica vedado o exercício da faculdade prevista no artigo 340 

do Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Chapada dos Guimarães, data da assinatura.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000512-81.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA HELENA CAETANO DOS REIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILAS LINO DE OLIVEIRA OAB - MT0009151A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO Processo nº 

1000512-81.2018.8.11.0024. Parte Autora: MARIA HELENA CAETANO 

DOS REIS. Parte Ré: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. Vistos 

etc. Recebo a inicial, uma vez preenchidos os requisitos legais. Defiro o 

pedido de gratuidade da justiça, por ter a parte autora comprovado nos 

autos a insuficiência de recursos para pagar o valor referente às custas 

processuais, conforme disposto no artigo 98, ‘caput’, do Código de 

Processo Civil. Diante das especificidades da causa e de modo a adequar 

o rito processual às necessidades do conflito, deixo de marcar a 

audiência de conciliação. (CPC, art. 139, VI e Enunciado nº 35 da ENFAM). 

Ressalto nesse sentido que a exigência determinada pelo Supremo 

Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n° 631240/MG 

nas demandas relacionadas ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) 

demonstra ser infrutífera a realização da audiência de conciliação. 

Registro, ademais, que no Ofício n° Circular N° 01/2016 

(AGU/PF-MT/DPREV) informou a procuradoria do ente requerido não ter 

interesse na realização do referido ato processual. Cite-se e intime-se a 

parte Ré para contestar o feito no prazo legal. Ressalto que a ausência de 

contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática 

apresentada na petição inicial. Tratando-se de processo eletrônico, em 

prestígio às regras fundamentais dos artigos 4º e 6º do Código de 

Processo Civil fica vedado o exercício da faculdade prevista no artigo 340 

do Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Chapada dos Guimarães, data da assinatura.

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000262-48.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR0008123S (ADVOGADO)

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT0018603A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SONIA BEZERRA DOS ANJOS (RÉU)

POUSADA VILLA GUIMARAES LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO Processo nº 

1000262-48.2018.8.11.0024. Parte Autora: BANCO DO BRASIL S.A. Parte 

Ré: POUSADA VILLA GUIMARAES LTDA - ME e outros. Vistos etc. 

Presentes os requisitos legais do artigo 700 do Código de Processo Civil, 

recebo a inicial. Cite-se a parte requerida, para que, no prazo de 15 dias, 

pague à parte autora a quantia pleiteada, assim como proceda ao 

pagamento de honorários advocatícios de 5% do valor atribuído à causa 

(art. 701, CPC/2015), ficando a parte requerida isenta do pagamento das 

custas processuais na hipótese de oportuno cumprimento do mandado 

(art. 701, §1°, CPC/2015). Consigne-se no mandado que, não havendo 

cumprimento e não oferecidos embargos no prazo de cumprimento, 

constituir-se-á o título executivo judicial (art. 701, §2°, CPC/2015). 

Consigne-se no mandado, ainda, que, no prazo para embargos, 
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reconhecendo o crédito da parte autora e comprovando o depósito de 

trinta por cento do valor em execução, acrescido de custas e de 

honorários de advogado, a parte devedora poderá requerer que lhe seja 

permitido pagar o restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas 

de correção monetária e de juros de um por cento ao mês (art. 701, §1° e 

art. 916, CPC/2015). Cumpra-se, expedindo o necessário. Chapada dos 

Guimarães, data da assinatura.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 102724 Nr: 848-05.2018.811.0024

 AÇÃO: Prestação de Contas - Exigidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTEVINA DE OLIVEIRA, Benedita Oliveira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Delfino de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOSAR FRATARI TAVARES - 

OAB:3239

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILTON ALVES DAMACENO - 

OAB:3620

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono o presente feito a fim de intimar a 

parte autora para, no prazo legal, impugnar a contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 34974 Nr: 863-52.2010.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edneis Helriguel Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wilson Roberto Alves - 

OAB:6783/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para manifestação, no prazo de 05 

(cinco) dias, acerca do laudo médico.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 42203 Nr: 194-28.2012.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nicolina Angela Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO 

- OAB:8075

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, tendo em vista o Ofício Circular n. 

04/2017-DDJ em que fora determinada a liberação de alvarás judiciais 

apenas via sistema SISCONDJ, mesmo em relação a RPV e Precatórios 

Federais, impulsiono os autos a fim de que seja intimada a parte 

autora/exequente para, no prazo legal, informar os dados bancários 

(números do banco, agência, conta e CPF do beneficiário) para 

transferência dos valores depositados nos autos, referentes ao 

pagamento da(s) RPV(s) expedida(s) nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 22080 Nr: 203-92.2009.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Antônio de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, tendo em vista o Ofício Circular n. 

04/2017-DDJ em que fora determinada a liberação de alvarás judiciais 

apenas via sistema SISCONDJ, mesmo em relação a RPV e Precatórios 

Federais, impulsiono os autos a fim de que seja intimada a parte 

autora/exequente para, no prazo legal, informar os dados bancários 

(números do banco, agência, conta e CPF do beneficiário) para 

transferência dos valores depositados nos autos, referentes ao 

pagamento da(s) RPV(s) expedida(s) nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 64640 Nr: 659-66.2014.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Divina de Souza Luz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wilson Roberto Alves - 

OAB:6783/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, tendo em vista o Ofício Circular n. 

04/2017-DDJ em que fora determinada a liberação de alvarás judiciais 

apenas via sistema SISCONDJ, mesmo em relação a RPV e Precatórios 

Federais, impulsiono os autos a fim de que seja intimada a parte 

autora/exequente para, no prazo legal, informar os dados bancários 

(números do banco, agência, conta e CPF do beneficiário) para 

transferência dos valores depositados nos autos, referentes ao 

pagamento da(s) RPV(s) expedida(s) nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 20469 Nr: 1092-80.2008.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ezequiel Ferreira dos Anjos Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, tendo em vista o Ofício Circular n. 

04/2017-DDJ em que fora determinada a liberação de alvarás judiciais 

apenas via sistema SISCONDJ, mesmo em relação a RPV e Precatórios 

Federais, impulsiono os autos a fim de que seja intimada a parte 

autora/exequente para, no prazo legal, informar os dados bancários 

(números do banco, agência, conta e CPF do beneficiário) para 

transferência dos valores depositados nos autos, referentes ao 

pagamento da(s) RPV(s) expedida(s) nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 57873 Nr: 628-80.2013.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdemi Mendes Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giovani Bianchi - OAB:6641/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, tendo em vista o Ofício Circular n. 

04/2017-DDJ em que fora determinada a liberação de alvarás judiciais 

apenas via sistema SISCONDJ, mesmo em relação a RPV e Precatórios 

Federais, impulsiono os autos a fim de que seja intimada a parte 
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autora/exequente para, no prazo legal, informar os dados bancários 

(números do banco, agência, conta e CPF do beneficiário) para 

transferência dos valores depositados nos autos, referentes ao 

pagamento da(s) RPV(s) expedida(s) nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 34383 Nr: 181-97.2010.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastiana Pinto de Moraes Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, tendo em vista o Ofício Circular n. 

04/2017-DDJ em que fora determinada a liberação de alvarás judiciais 

apenas via sistema SISCONDJ, mesmo em relação a RPV e Precatórios 

Federais, impulsiono os autos a fim de que seja intimada a parte 

autora/exequente para, no prazo legal, informar os dados bancários 

(números do banco, agência, conta e CPF do beneficiário) para 

transferência dos valores depositados nos autos, referentes ao 

pagamento da(s) RPV(s) expedida(s) nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 42200 Nr: 197-80.2012.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edessandra Alves de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, tendo em vista o Ofício Circular n. 

04/2017-DDJ em que fora determinada a liberação de alvarás judiciais 

apenas via sistema SISCONDJ, mesmo em relação a RPV e Precatórios 

Federais, impulsiono os autos a fim de que seja intimada a parte 

autora/exequente para, no prazo legal, informar os dados bancários 

(números do banco, agência, conta e CPF do beneficiário) para 

transferência dos valores depositados nos autos, referentes ao 

pagamento da(s) RPV(s) expedida(s) nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 21397 Nr: 2018-61.2008.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eduardo dos Santos Leque

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, tendo em vista o Ofício Circular n. 

04/2017-DDJ em que fora determinada a liberação de alvarás judiciais 

apenas via sistema SISCONDJ, mesmo em relação a RPV e Precatórios 

Federais, impulsiono os autos a fim de que seja intimada a parte 

autora/exequente para, no prazo legal, informar os dados bancários 

(números do banco, agência, conta e CPF do beneficiário) para 

transferência dos valores depositados nos autos, referentes ao 

pagamento da(s) RPV(s) expedida(s) nos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 32986 Nr: 2267-75.2009.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT, 

Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilberto Schwarz de Mello

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edwin de Almeida Costa - 

OAB:14.621, Fábio Luiz Palhari - OAB:19.255-O

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte requerida para manifestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 18439 Nr: 1114-75.2007.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Nova Brasilândia/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Neves da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jose de Deus Lima - OAB:16724

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Considerando a cessão de débito ocorrida na fl. 40, intime-se o 

exequente para que diga se a presente corre em relação ao devedor 

originário ou contra a de fl. 40.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 41003 Nr: 3056-06.2011.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Liege Viero Trevisan

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Intime-se pessoalmente o exequente para que manifeste acerca da 

certidão de fls. 22, sob pena de extinção.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 40704 Nr: 3032-75.2011.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joao Pedro Curvo de Arruda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Intime-se pessoalmente o exequente para que manifeste acerca da 

certidão de fls. 13, sob pena de extinção.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 40575 Nr: 3094-18.2011.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Francini Mandi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Intime-se pessoalmente o exequente para que manifeste acerca da 

certidão de fls. 16, sob pena de extinção.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 40540 Nr: 3248-36.2011.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Patricia Ventura de Castro Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Intime-se pessoalmente o exequente para que manifeste acerca da 

certidão de fls. 16, sob pena de extinção.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 40388 Nr: 3058-73.2011.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lauristela Guimarães Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Intime-se pessoalmente o exequente para que manifeste acerca da 

certidão de fls. 13, sob pena de extinção.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 40300 Nr: 2622-17.2011.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Benedito Carlos Arruda de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Vistas ao exequente acerca da certidão de fls. 14, sob pena de extinção.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 17384 Nr: 146-45.2007.811.0024

 AÇÃO: Notificação->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Segundo Ismael Lujan, Dionilton Candido Vieira, Hilda 

Conceição Estral Vieira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mamede Estellato, Eder Estellato, Maria de 

Lourdes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lelio Teixeira Coelho - 

OAB:2070, Marcelo Joventino Coelho - OAB:5950

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Trata-se de Ação de notificação promovido por Segundo Ismael Lujan e 

Outros em face de Mamede Estellato e outros, proposta em 12/02/1997.

À fl. 32 certificou-se o decurso de prazo para parte autora se manifestar.

À fl. 34 determinou-se o arquivamento provisório do feito.

À fl. 37 foi expedida intimação para a parte autora se manifestar, sob pena 

de extinção, contudo, decorreu o prazo (fl. 38).

Às fls. 40 determinou-se a intimação para em 5 dias dar prosseguimento, 

sob pena de extinção, conforme art. 485 do CPC, decorrendo o prazo (fl. 

46).

É o relatório.

DECIDO.

Analisando os autos, observa-se que o processo está aguardando 

providência da parte autora para prosseguimento há aproximadamente 10 

(dez) anos.

Intimado o advogado, não se manifestou.

Assim, prevê o art. 485, II, do CPC, que se o processo ficar parado 

durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes, o juiz não 

analisará o mérito e declarará extinto o feito, sendo que foi-lhe aplicado o 

disposto no §1º do mesmo dispositivo legal.

DISPOSITIVO.

Diante do exposto, considerando que o processo está parado há mais de 

1 (um) ano por negligência das partes, JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO o presente processo, o que faço com fundamento no artigo 

485, II, do CPC.

 Publique-se. Intimem-se.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas 

processuais.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as anotações de estilo.

 Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 44984 Nr: 813-55.2012.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - Cuiabá - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jucineide Rosana dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO 

- OAB:8075

 Vistos, etc.

 Trata-se de execução de sentença ajuizada em desfavor do Instituto 

Nacional do Seguro Social – INSS.

Manifestou a parte exequente nos autos pela extinção da presente 

demanda, por já ter recebido os valores que vindicava judicialmente. 

Informa, portanto, que nada mais tem a requerer nos autos.

 Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Decido.

Analisando os autos, vislumbra-se que a autarquia ré já efetuou a 

implantação do benefício previdenciário, bem como já realizou o depósito 

dos valores devidos, os quais também já foram levantados pela parte 

exequente.

Dessa forma, ante o integral cumprimento da obrigação, julgo extinta a 

presente execução, o que faço com fundamento no artigo 924, II, do 

Código Processual Civil.

Certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos com as baixas 

e anotações necessárias.

Publique-se. Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 43130 Nr: 346-76.2012.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosinete Cruz de Pinho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Luís Domingos da Silva - 

OAB:MT4907b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS ETC.

As partes são legítimas e estão devidamente representadas por 

profissionais habilitados a procurar em Juízo.

Observa-se que a parte requerida, suscitou preliminarmente, em sede de 

defesa, prescrição quinquenal, contudo, constata-se que a sua 

apreciação deve ser postergada para o momento em que o processo for 

sentenciado, pois será nesta oportunidade julgado se a parte autora faz 

jus ou não ao benefício, fixando-se a data a partir da qual ele será devido.

ANTE O EXPOSTO, considerando a inexistência de questões preliminares, 

dou o feito por saneado.

Acerca do ônus da prova, conforme disciplina o art. 357, III, do CPC, 

mantenho o disposto no art. 373 do CPC, cabendo ao autor provas os 

fatos constitutivos de seu direito, e ao requerido os fatos extintivos, 

impeditivos ou modificativos do direito do autor.

Intimem-se as partes para, no prazo comum de 15 (quinze) dias, indicarem 

as provas que pretendem produzir ou, querendo, ratificam as já 

produzidas. Consigne-se que em caso de prova testemunhal, o rol deverá 

ser apresentado no mesmo prazo, sob pena de preclusão da prova e, em 
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caso de produção de prova pericial, a forma de perícia e os quesitos 

também deverão ser apresentados no prazo acima, sob pena de 

preclusão.

Fixo como ponto controvertido: a comprovação da qualidade de segurado 

especial, em atividade rurícola, durante o período de carência.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 87619 Nr: 183-23.2017.811.0024

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Intercement Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOGNO CONTRUTORA EIRELI - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO MULINARI - OAB:47342

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Indefiro o pedido de busca de endereço, uma vez que não resta 

comprovado nos autos o esgotamento das tentativas de obter 

informações sobre o endereço da parte requerida.

Neste contexto, convém frisar que não cabe ao Magistrado adotar tais 

providências, já que é atribuição da parte diligenciar no sentido de tentar 

localizar o endereço da parte demandada.

Neste sentido é o art. 476 da CNGC:

“Art. 476. As requisições de informações à Receita Federal para apuração 

de endereço ou situação econômico-financeira da parte só serão 

deferidas pelo Juiz quando o requerente justificar que esgotou todos os 

meios possíveis para obtê-las ou e quando determinada ex officio pelo 

magistrado, que deverá sucintamente justificar a requisição.”

Destarte, deverá a autora, no prazo de 15 (quinze) dias, acostar ao feito o 

endereço atualizado da parte requerida, sob pena de extinção.

 Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se a parte, pessoalmente, 

para que supra a omissão no prazo de 5 (cinco) dias (art. 485, §1º, 

CPC/2015). Escoado o prazo mencionado no parágrafo anterior, com ou 

sem resposta, tragam os autos conclusos. Nos dois casos o silêncio 

deverá ser certificado.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 68213 Nr: 3410-26.2014.811.0024

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATACADO CARVALHO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS 

DE CONSTRUÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. M. DE LARA EIRELI, MARIA FATIMA 

DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAIZE DE PAULA SANTOS ROSA 

- OAB:17857/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Indefiro o pedido de buscas de endereço, conforme já decidido 

anteriormente.

 Ademais, cumpra-se a citação por edital, conforme já deferido em 

25.9.2015.

Desde já, caso a parte requerida não manifeste e/ou apresente defesa no 

prazo assinalado (o que deverá ser certificado), com fulcro nos arts. 72, 

II, parágrafo único, do CPC/2015, nomeio a Defensoria Pública da Comarca 

como curadora especial da parte requerida (citada por edital e revel), a 

qual deverá ser intimada para apresentação de contestação no prazo 

legal.

 Apresentada a manifestação da Defensoria Pública, intime-se a parte 

adversa para manifestar no prazo de 15 (quinze) dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 91376 Nr: 1693-71.2017.811.0024

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A. - Instituição Financeira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEVER AUGUSTO BIESDORF ME, Luiz Alberto 

Ouvídio de Miranda, Clever Augusto Biesdorf

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Indefiro o pedido de 11.9.2017, uma vez que não resta comprovado nos 

autos o esgotamento das tentativas de obter informações sobre o 

endereço da parte executada.

Neste contexto, convém frisar que não cabe ao Magistrado adotar tais 

providências, já que é atribuição da parte diligenciar no sentido de tentar 

localizar o endereço da parte.

Neste sentido é o art. 476 da CNGC:

“Art. 476. As requisições de informações à Receita Federal para apuração 

de endereço ou situação econômico-financeira da parte só serão 

deferidas pelo Juiz quando o requerente justificar que esgotou todos os 

meios possíveis para obtê-las ou e quando determinada ex officio pelo 

magistrado, que deverá sucintamente justificar a requisição.”

Destarte, deverá a autora, no prazo de 15 (quinze) dias, acostar ao feito o 

endereço atualizado da parte requerida, sob pena de extinção.

 Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se a parte, pessoalmente, 

para que supra a omissão no prazo de 5 (cinco) dias (art. 485, §1º, 

CPC/2015). Escoado o prazo mencionado no parágrafo anterior, com ou 

sem resposta, tragam os autos conclusos. Nos dois casos o silêncio 

deverá ser certificado.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 99048 Nr: 5339-89.2017.811.0024

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILSON RODRIGUES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMIL ALVES DE SOUZA - 

OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Indefiro o pedido de 23.2.2018, uma vez que não resta comprovado nos 

autos o esgotamento das tentativas de obter informações sobre o 

endereço da parte requerida.

Neste contexto, convém frisar que não cabe ao Magistrado adotar tais 

providências, já que é atribuição da parte diligenciar no sentido de tentar 

localizar o endereço da parte demandada.

Neste sentido é o art. 476 da CNGC:

“Art. 476. As requisições de informações à Receita Federal para apuração 

de endereço ou situação econômico-financeira da parte só serão 

deferidas pelo Juiz quando o requerente justificar que esgotou todos os 

meios possíveis para obtê-las ou e quando determinada ex officio pelo 

magistrado, que deverá sucintamente justificar a requisição.”

Destarte, deverá a autora, no prazo de 15 (quinze) dias, acostar ao feito o 

endereço atualizado da parte requerida, sob pena de extinção.

 Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se a parte, pessoalmente, 

para que supra a omissão no prazo de 5 (cinco) dias (art. 485, §1º, 

CPC/2015). Escoado o prazo mencionado no parágrafo anterior, com ou 

sem resposta, tragam os autos conclusos. Nos dois casos o silêncio 

deverá ser certificado.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 92705 Nr: 2305-09.2017.811.0024

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS ALVES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos, etc.

 Indefiro o pedido de 20.2.2018, uma vez que não resta comprovado nos 

autos o esgotamento das tentativas de obter informações sobre o 

endereço da parte requerida.

Neste contexto, convém frisar que não cabe ao Magistrado adotar tais 

providências, já que é atribuição da parte diligenciar no sentido de tentar 

localizar o endereço da parte demandada.

Neste sentido é o art. 476 da CNGC:

“Art. 476. As requisições de informações à Receita Federal para apuração 

de endereço ou situação econômico-financeira da parte só serão 

deferidas pelo Juiz quando o requerente justificar que esgotou todos os 

meios possíveis para obtê-las ou e quando determinada ex officio pelo 

magistrado, que deverá sucintamente justificar a requisição.”

Destarte, deverá a autora, no prazo de 15 (quinze) dias, acostar ao feito o 

endereço atualizado da parte requerida, sob pena de extinção.

 Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se a parte, pessoalmente, 

para que supra a omissão no prazo de 5 (cinco) dias (art. 485, §1º, 

CPC/2015). Escoado o prazo mencionado no parágrafo anterior, com ou 

sem resposta, tragam os autos conclusos. Nos dois casos o silêncio 

deverá ser certificado.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 99911 Nr: 5798-91.2017.811.0024

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Wolkswagen S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jacildo José de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 I. Indefiro o pedido de 7.3.2018, em razão de já ter sido realizado o ato 

citatório.

 II. Assim, intime-se a parte requerente para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifeste do feito, dando prosseguimento à demanda.

 III. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 69778 Nr: 308-59.2015.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CASSIO ROBERTO PEREIRA FEITOSA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Construtora R. de Freitas Ltda, SERGIO 

REZENDE IMÓVEIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAILI DA SILVA MATOSO - 

OAB:19156

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Proceda-se o ato citatório no endereço apontado na petição de 

28.11.2018. Havendo suspeita de ocultação, cite-se na forma do arts. 252 

e 253 do Código de Processo Civil.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 86518 Nr: 3994-25.2016.811.0024

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eudes Nascimento de Araújo, Paulo Aureliano 

da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20.495-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Proceda-se a citação da parte executada, conforme postulado em 

26.3.2018. Havendo suspeita de ocultação dos executados, proceda-se 

na forma dos arts. 252 e 253 do Código de Processo Civil.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 81798 Nr: 1835-12.2016.811.0024

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Antonio Sguarezi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:OAB/MT 16.691/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Defiro o pedido de suspensão pelo prazo requerido.

 Transcorrido o referido prazo, intime-se a parte exequente para que, em 

15 (quinze) dias, dê prosseguimento ao feito, indicando endereço do 

executado para sua citação.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 93392 Nr: 2622-07.2017.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AÇOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J B O HORTICULTURA EIRELI ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA 

- OAB:4032

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Indefiro, por ora, o pedido de citação formulado, uma vez não se ter 

demonstrado que a pessoa em quem a citação seria realizada realmente 

se trata de sócio da empresa requerida.

 Dessa forma, intime-se para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente 

os referidos documentos, ou eventualmente, indique endereço atualizado 

da parte adversa para sua citação.

 Certifique-se eventual silêncio.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 95049 Nr: 3442-26.2017.811.0024

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Darcy Eberhard

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comercial Textil Condor Cotton LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Estela Maris Pivetta - 

OAB:6722/MT, Nícia da Rosa Haas - OAB:5947-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Indefiro o pedido apresentado pelo exequente em 18.8.2017, uma vez ser 

de sua atribuição apresentar os documentos necessários para 

cumprimento da missiva.

 Primeiramente, certifique-se quanto ao valor da diligência para 

cumprimento do ato deprecado, uma vez que a certidão de 7.8.2017, não 

apresenta nenhum valor.

 Após, intime-se pessoalmente a parte exequente para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, recolha os valores referentes à diligência de oficial de 

justiça, sob pena de ser devolvida a missiva.

 Não comprovando o referido recolhimento, determino, desde já, a 

devolução da presente carta precatória ao juízo de origem, com as baixas 

e anotações necessárias.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 93481 Nr: 2653-27.2017.811.0024

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC Bank Brasil S.A - Banco Múltiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO DIAS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002, Renato Chagas Corrêa da Silva - 
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OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Primeiramente, certifique-se quanto ao valor da diligência para 

cumprimento do ato deprecado, uma vez que a certidão de 30.5.2017, não 

apresenta nenhum valor.

 Após, intime-se pessoalmente a parte exequente para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, recolha os valores referentes à diligência de oficial de 

justiça, sob pena de ser devolvida a missiva.

 Não comprovando o referido recolhimento, determino, desde já, a 

devolução da presente carta precatória ao juízo de origem, com as baixas 

e anotações necessárias.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 92223 Nr: 2048-81.2017.811.0024

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jeremias Paulo da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MONIQUE FREITAS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA QUEIROZ - OAB:OAB 

/ MT 21.165, Mosar Fratari Tavares - OAB:3239-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Indefiro o pedido de citação via aplicativo ‘WhatsApp’, uma vez que a 

parte não possui cadastro para tanto. Ademais, nos termos do que restou 

decidido pelo Conselho Nacional de Justiça, a medida apenas seria 

possível com relação às intimações, não se aplicando às citações.

 Dessa forma, intime-se a parte autora, para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifeste acerca da certidão de fl. 90, indicando endereço 

atualizado para realização do ato citatório.

 Certifique-se eventual silêncio.

 Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000450-41.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO RCI BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JUARES DA GUIA CORREA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO Processo nº 

1000450-41.2018.8.11.0024. Parte Autora: BANCO RCI BRASIL S.A. Parte 

Ré: JUARES DA GUIA CORREA. Vistos etc. BANCO RCI BRASIL SA, 

representado pelo BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, ajuizou ação de 

busca e apreensão com pedido de liminar contra JUARES DA GUIA 

CORREA, objetivando a constrição do veículo descrito na exordial, 

alegando a inadimplência parte requerida. Com a inicial vieram os 

documentos de id. E os autos vieram conclusos. Relatei o necessário, 

passo a decidir. A medida liminar merece deferimento. Sobre a matéria, o 

artigo 2°, § 2° do Decreto-Lei n° 911/69 dispõe o seguinte: “Art. 2°. No 

caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas 

mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá 

vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, 

avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo 

disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o 

preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas 

decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a 

devida prestação de contas. (...) § 2° A mora decorrerá do simples 

vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta 

registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura 

constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. (Redação dada 

pela Lei nº 13.043, de 2014)” Assim, como é reconhecido no artigo 3º, 

“caput”, do Decreto-Lei n. 911/69, a medida liminar necessita apenas da 

comprovação da mora ou da inadimplência, o que se verificará pela 

notificação extrajudicial expedida por intermédio do cartório de títulos e 

documentos ou pelo protesto do título, a critério do credor. No caso em 

tela, a mora da parte requerida ficou devidamente atestada pela 

notificação extrajudicial. Assim, atendeu-se ao disposto no artigo 2º, § 2º, 

do Decreto-lei n. 911/69. Neste sentido já decidiu o e. Tribunal de Justiça 

deste Estado: “APELAÇÃO CÍVEL – BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – INADIMPLÊNCIA DO 

MUTUÁRIO QUANDO DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA E EXPEDIÇÃO DO 

MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO – QUITAÇÃO INTEGRAL DA DÍVIDA 

APÓS O DEFERIMENTO DA LIMINAR QUE DETERMINOU A APREENSÃO DO 

VEÍCULO – BEM APREENDIDO E POSTERIORMENTE RESTITUÍDO – 

RECONVENÇÃO PLEITEANDO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

INDEFERIMENTO – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. In casu, a mutuante ajuizou a demanda somente após a 

constituição do mutuário em mora, com a sua devida notificação acerca da 

dívida e a liminar de busca e apreensão fora deferida pelo Juízo a quo 

antes de ocorrer o efetivo pagamento da integralidade da dívida pelo 

devedor. Em razão do deferimento da liminar, o oficial de justiça designado 

cumpriu adequadamente com a ordem judicial e, após a verificação de que 

no lapso temporal compreendido entre o deferimento da liminar e a 

apreensão do veículo, houve o pagamento integral da dívida, fora 

devolvido o bem apreendido. Todos estes atos se deram de forma regular 

e legal. (...) (Ap 171547/2015, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 09/03/2016, Publicado no DJE 

15/03/2016).” CONCLUSÃO. ANTE O EXPOSTO, nos termos do art. 3º do 

Dec-Lei nº 911/69 c/c art. 300 do CPC, defiro o pedido liminar para 

decretar a busca e apreensão do veículo objeto da presente demanda. 

Expeça-se mandado de citação e busca e apreensão, que deverá ser 

cumprido com circunspecção e moderação. Do mandado, deverá constar 

que: a) O devedor fiduciante poderá, no prazo de 5 (cinco) dias após a 

citação para depositar a integralidade da dívida, conforme o cálculo 

apresentado pelo credor fiduciário, recebendo o bem livre de ônus. Caso 

assim não proceda, a propriedade e a posse do bem se consolidarão no 

patrimônio do credor fiduciário. b) Também do cumprimento da liminar 

contará o prazo de 15 (quinze) dias para responder à demanda, sob pena 

de revelia, que poderá ser utilizado para discutir o valor do débito pago, 

ainda que a parte devedora já tenha depositado a integralidade da dívida. 

c) Após a apreensão, o veículo será depositado em mãos do 

representante legal da parte autora, indicado na inicial. d) Determino o 

bloqueio judicial do bem via RENAJUD, nos termos do art. 3º, §9º do 

Decreto-Lei nº 911/69. Defiro os benefícios do artigo 212, § 2º, do Código 

de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. Chapada dos Guimarães, data da assinatura.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000349-04.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GELSON MENEGATTI FILHO OAB - MT8594/O-O (ADVOGADO)

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS OAB - MT18059/O (ADVOGADO)

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO)

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT0012029A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO CEZAR DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

RONADIL SOARES DE AMORIM (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

C H A P A D A  D O S  G U I M A R Ã E S  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1000349-04.2018.8.11.0024. EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE 

LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO 

EXECUTADO: RONADIL SOARES DE AMORIM, PAULO CEZAR DE 

OLIVEIRA Vistos etc. Recebo a presente execução de título extrajudicial, 

pois, em princípio, trata-se de crédito certo, líquido e exigível, conforme 

determina o artigo 783 do Código de Processo Civil. Cite-se a parte 

executada para que pague o débito no prazo de 3 (três) dias, acrescidos 

dos consectários legais, conforme artigo 829 do Código de Processo Civil. 

De modo que “do mandado de citação constarão, também, a ordem de 
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penhora e a avaliação a serem cumpridas pelo oficial de justiça tão logo 

verificado o não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se 

auto, com intimação do executado”. O devedor poderá oferecer embargos 

no prazo de 15 (quinze) dias, como consta no artigo 915 do Código de 

Processo Civil. Não sendo a parte devedora encontrada, o que deverá ser 

prontamente certificado, proceda-se ao arresto, avaliação e remoção de 

tantos bens quantos bastem para a satisfação do crédito exequendo 

(artigo 831 do CPC), observada a indicação de bens pela parte credora 

(artigo 653 c/c artigos 652, § 2º e 655 CPC). Citada a parte devedora e 

não efetuado o pagamento no prazo assinalado, proceda-se à penhora, 

avaliação e remoção de tantos bens quantos bastem para a satisfação do 

crédito exequendo (artigo 831 do CPC). Conforme o disposto no artigo 827 

do Código de Processo Civil fixo os honorários advocatícios em 10% (dez 

por cento) do valor dado à causa, em vista do trabalho despendido na 

presente, reduzidos pela metade em caso de pronto pagamento, conforme 

dispõe o § 1° do referido dispositivo legal. Cumpra-se expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. CHAPADA DOS GUIMARÃES, data 

da assinatura.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000495-45.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE FRANCA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE GONCALVES MELADO OAB - MT8075/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo : 

1000495-45.2018.8.11.0024. REQUERENTE: TATIANE FRANCA DE SOUZA 

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos etc. 

Trata-se de ação de indenização por danos morais em virtude da demora 

na concessão/restabelecimento do benefício ajuizada por TATIANE 

FRANÇA DE SOUZA em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - INSS, pelos motivos narrados na exordial. Tendo em vista que a 

requerida é autarquia federal, incide na hipótese a regra de competência 

prevista no art. 109, I, da Constituição Federal, razão pela qual é a Justiça 

Federal competente para processar e julgar o feito. Ressalto, ademais, 

que, conquanto tenha o autor domicílio nesta Comarca, não se aplica ao 

caso a regra de competência delegada, prevista no art. 109, § 3°, da 

Constituição da República, à qual se limita às ações previdenciárias. 

Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça em caso 

paradigma: “CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 152.631 - SP 

(2017/0130697-5) RELATOR : MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES 

SUSCITANTE : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 

SUSCITADO : TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3A REGIÃO INTERES. : 

ANTONIO ROBERTO GALATTI ADVOGADOS : ÁLVARO GUILHERME 

SERODIO LOPES - SP076847 CAMILA CHRISTINA TAKAO - SP186722 

INTERES. : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL PROCESSUAL 

CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 4/STJ. CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA INSTAURADO ENTRE JUÍZOS ESTADUAL E FEDERAL. 

AÇÃO DE NATUREZA INDENIZATÓRIA AJUIZADA POR PARTICULAR 

CONTRA O INSS. INCIDÊNCIA DO ART. 109, I, DA CF. INAPLICABILIDADE 

DO ART. 109, § 3º, DA CF. SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO 

INCOMPETENTE ANULADA (ART. 957 DO CPC/2015). PRECEDENTES DO 

STJ. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. DECISÃO Trata-se de conflito 

negativo de competência instaurado entre o Tribunal de Justiça do Estado 

de São Paulo em face do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, em ação 

indenizatória ajuizada por Antônio Roberto Galatti contra o Instituto 

Nacional do Seguro Social-INSS, na qual objetiva o reembolso do valor de 

honorários advocatícios contratados em ação que restabeleceu benefício 

previdenciário. O Tribuna Regional Federal da 3ª Região, ao analisar o 

recurso de apelação que julgou improcedente a referida ação 

indenizatória, determinou a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça do 

Estado de São Paulo ao afirmar que não seria competente para analisar 

recurso interposto contra sentença de juízo estadual não investido em 

competência federal delegada. Por sua vez, o Tribunal de Justiça do 

Estado de São Paulo suscitou conflito de competência por entender que: 

a) "Na espécie, como a Comarca de Taquaritinga não é sede de vara de 

Juízo Federal, a ação, em primeiro grau, foi distribuída perante a Justiça 

Estadual, no foro do domicílio do segurado, nos termos do art. 109, § 3º, 

da Constituição Federal, como mencionado pelo próprio autor na inicial"; b) 

"Todavia, o recurso cabível, na hipótese do precitado dispositivo, será 

sempre para o Tribunal Regional Federal na área de jurisdição do juiz de 

primeiro grau, conforme estabelecido no art. 109, § 4º, da CF". Nesta Corte 

Superior, o Ministério Público Federal opinou pela competência da Justiça 

Federal. É o relatório. Passo a decidir. Inicialmente, é necessário consignar 

que o presente processo atrai a incidência do Enunciado Administrativo n. 

4/STJ: Nos feitos de competência cível originária e recursal do STJ, os 

atos processuais que vierem a ser praticados por julgadores, partes, 

Ministério Público, procuradores, serventuários e auxiliares da Justiça, a 

partir de 18 de março de 2016, deverão observar os novos procedimentos 

trazidos pelo CPC/2015, sem prejuízo do disposto em legislação 

processual especial. No caso examinado, foi ajuizada ação de reparação 

de danos ajuizada por Antônio Roberto Galatti contra o Instituto Nacional 

do Seguro Social - INSS, em que objetiva o reembolso do valor de 

honorários advocatícios contratados em ação que restabeleceu benefício 

previdenciário do autor da pretensão indenizatória. O art. 109, § 3º, da 

Constituição Federal estabelece: "Serão processadas e julgadas na justiça 

estadual, no foro do domicílio dos segurados ou beneficiários, as causas 

em que forem parte instituição de previdência social e segurado, sempre 

que a comarca não seja sede de vara do juízo federal, e, se verificada 

essa condição, a lei poderá permitir que outras causas sejam também 

processadas e julgadas pela justiça estadual". Efetivamente, não há falar, 

no caso concreto, na aplicabilidade do referido dispositivo constitucional, 

pois o autor da ação indenizatória não ajuizou a pretensão na condição 

típica de segurado da previdência social, mas controvérsia que envolve 

eventuais danos materiais causados pelo Instituto Nacional do Seguro 

Social - INSS. Assim, considerando que a pretensão indenizatória foi 

formulada contra autarquia federal, incide o disposto no art. 109, I, da 

Constituição Federal, que determina aos juízes federais processar e julgar 

"as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública 

federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou 

opoentes, exceto as de falência, as de acidente de trabalho e as sujeitas 

à Justiça Eleitoral e a Justiça do Trabalho". Sobre o tema, a orientação 

desta Corte Superior: "PROCESSO CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS AJUIZADA 

CONTRA O INSS. RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. 

ATO PRATICADO POR AGENTE PÚBLICO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA 

FEDERAL. 1. Cuida-se de conflito negativo de competência instaurado 

entre o Juízo Federal e o Juízo Estadual, nos autos de ação de 

indenização por danos materiais e morais ajuizada por empregado 

celetista contra o INSS, por ato praticado por médico-perito da autarquia. 

2. A causa não se refere à ação de indenização por danos decorrentes 

de acidente de trabalho formulada pelo empregado contra o empregador, 

de modo que não incide o art. 114, VI, da Constituição da República. 3. 

Funda-se a ação na responsabilidade da Administração Pública pelos atos 

praticados por seus agentes no exercício da função, conforme preceitua 

o § 6º do art. 37 da Carta Magna. Logo, a competência deve ser atribuída 

na conformidade do que dispõe a primeira parte do art. 109, I, da Carta 

Magna. 4. Conflito conhecido para declarar a competência da Justiça 

Federal, o suscitado."(CC 106.797/SP, 1ª Seção, Rel. Min. Castro Meira, 

DJe 22.10.2009) "PROCESSO CIVIL CONFLITO DE COMPETÊNCIA AÇÃO 

DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - ATO ADMINISTRATIVO 

PRATICADO PELO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS. 

1. Tratando-se de ação de reparação por dano moral que tem como 

fundamento ato administrativo, supostamente indevido, praticado pelo 

INSS, é competente para o seu processamento e julgamento a Justiça 

Federal Comum, por não se tratar na hipótese de demanda relativa a 

benefício previdenciário ou dano material ou moral decorrente de acidente 

de trabalho. 2. Conflito conhecido para declarar competente a Justiça 

Federal Comum da Seção Judiciária do Estado de São Paulo." (CC 

54.773/SP, 1ª Seção, Rel. Min. Eliana Calmon, DJ de 6.3.2006, p. 136) 

"CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 

CONTRA O INSS. REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. 

COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. 1. Conflito negativo de competência 

entre o Juízo de Direito da 2ª Vara de Acidentes do Trabalho de Santos SP 

e o Juízo Federal da 1ª Vara de Santos SJ/SP, nos autos de" ação de 

reparação e compensação de danos material e moral ", por se considerar 

a autora lesada pelo INSS que teria, por incúria de seus agentes, 
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demorado 10 anos, 3 meses e 16 dias para reconhecer sua doença 

ocupacional. 2. Não há pleito de concessão de benefício acidentário, 

porquanto foi o mesmo concedido administrativamente. Busca-se, junto ao 

INSS, indenização por danos materiais e morais, em face do tempo 

decorrido entre a formulação do pedido administrativo e seu deferimento. 

3. Versando a lide sobre responsabilidade de entidade autárquica federal 

(INSS) no trato com o segurado, aplica-se a norma do art. 109, I, da 

Constituição Federal, de modo que o seu processo e julgamento cabem à 

Justiça Federal. 4. Conflito conhecido para se declarar competente o Juízo 

Federal da 1ª Vara de Santos SJ/SP, o suscitado." (CC 27.597/SP, 1ª 

Seção, Rel. Min. José Delgado, DJ de 20.8.2001, p. 339) Entretanto, como 

a sentença foi proferida pelo Juízo Estadual, incompetente para o 

julgamento do caso concreto, é necessário anular a sentença de mérito 

proferida, nos termos do art. 957 do Código de Processo Civil/2015: "Ao 

decidir o conflito, o tribunal declarará qual o juízo competente, 

pronunciando-se também sobre a validade dos atos do juízo 

incompetente". Nesse sentido, os seguintes julgados deste Tribunal 

Superior: PROCESSO CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUSTIÇA 

ESTADUAL E JUSTIÇA FEDERAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS, AJUIZADA EM FACE 

DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL 

DELEGADA PREVISTA NO ART. 109, § 3º, DA CF. INEXISTÊNCIA. 

COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. ARTIGOS ANALISADOS: 109, § 3º, 

DA CF E 122 DO CPC. 1. Conflito de competência concluso ao Gabinete em 

23.08.2012, no qual se discute a competência para julgar apelação 

interposta contra sentença proferida pelo Juízo Estadual no exercício da 

competência constitucional delegada prevista no art. 109, § 3º, da CF. 

Ação de indenização por danos materiais e compensação por danos 

morais ajuizada em 05.08.2009. 2. Em razão da inexistência, no 

ordenamento jurídico pátrio, de previsão legal que permita à Justiça 

Estadual, no exercício da competência delegada prevista no § 3º, do art. 

109, da CF/1988, processar e julgar ação indenizatória em que figure 

como ré empresa pública federal, prevalece a regra do art. 109, inc. I, da 

CF/1988. 3. Tendo em vista que a ação já foi julgada pelo juízo 

incompetente, a solução mais consentânea com os princípios da 

celeridade e da economia processual consiste em anular os atos 

praticados pelo juízo estadual, remetendo-se os autos ao juízo 

competente. 4. Conflito conhecido para declarar a competência da Justiça 

Federal. (CC 122.253/AL, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 25/09/2013, DJe 01/10/2013) CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA. CONTRATO TEMPORÁRIO SERVIDOR. VÍNCULO 

ESTATUTÁRIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. ANULAÇÃO DE 

SENTENÇA DE MÉRITO. JUÍZO TIDO POR INCOMPETENTE. 1. O art. 37, 

inciso IX, da Constituição Federal autoriza que lei estabeleça "os casos de 

contratação por tempo determinado para atender a necessidade 

temporária de excepcional interesse público" da Administração. 2. O 

servidor temporário, contratado à luz do disposto no artigo 37, inciso IX, da 

Constituição da República, não detém vínculo trabalhista, o que determina 

a competência da Justiça Comum. Precedentes. 3. "Para evitar que o feito 

retorne ao Tribunal a quo e para cá volte em novo conflito de competência, 

esta Corte, em respeito ao princípio da celeridade da prestação 

jurisdicional, tem admitido a anulação, desde logo, dos atos decisórios 

proferidos pelo juízo considerado incompetente, remetendo-se os autos ao 

juízo declarado competente, nos termos do art. 122, parágrafo único, do 

Código de Processo Civil"(CC 77941/MG, Rel. Min. Maria Thereza de Assis 

Moura, Terceira Seção, DJU de 14.05.07). 4. Conflito conhecido para 

declarar a competência do Juízo de Direito da Vara de Herval do 

Oeste/SC, ora suscitado, anulando-se a sentença de mérito proferida pela 

justiça do trabalho. (CC 107.252/SC, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, 

PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/04/2010, DJe 10/05/2010) Ante o 

exposto, com fulcro no artigo 955, parágrafo único, do CPC/2015, conheço 

do conflito para declarar a competência da Justiça Federal para julgar a 

ação, determinando que o processo seja encaminhado ao juízo de primeiro 

grau, por intermédio do Tribunal Regional Federal da 3ª Região. 

Publique-se. Intimem-se. (Brasília (DF), 10 de novembro de 2017. MINISTRO 

MAURO CAMPBELL MARQUES Relator) Assim prevê o §1º do art. 64, do 

Código de Processo Civil: “§ 1o A incompetência absoluta pode ser 

alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição e DEVE SER DECLARADA 

DE OFÍCIO.” (Destaquei). DISPOSITIVO Diante do exposto, por se tratar de 

regra de competência absoluta, com fundamento no art. 64, §1º do CPC, 

DECLINO, de ofício, da competência deste Juízo para processar e julgar o 

processo, em favor douto Juízo Federal da Seção Judiciária de Mato 

Grosso. Intime-se. Decorrido o prazo para a interposição de recurso, o 

que deverá ser devidamente certificado, remetam-se os presentes autos 

ao Juízo Federal da Seção Judiciária de Mato Grosso, em Cuiabá. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 41032 Nr: 3057-88.2011.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lauriston José de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Julio de Barros Salek - 

OAB:83652/SP

 CERTIFICO que, nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 

31/2016-CGJ, fica devidamente INTIMADA a parte REQUERIDA, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no importe de R$ 543,53 (quinhentos e quarenta e três reais 

e cinquenta e três centavos), a que foi condenada nos termos da r. 

Sentença de fl. Este valor deverá ser recolhido de forma separada, sendo 

o valor de R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta centavos) 

para recolhimento da guia de custas e R$ 130,13 (cento e trinta reais e 

treze centavos) para fins da guia de taxa judiciária. Fica cientificado de 

que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS 

ON-LINE – PRIMEIRA INSTÃNCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais 

ou Remanescentes), preencher os campos com o número único do 

processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar 

no item taxa e preencher o valor da taxa. O Sistema vai gerar um Boleto 

único. Após efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) 

no protocolo geral do Forum aos cuidados da central de arrecadação e 

arquivamento. Ficando desde já ADVERTIDA de que o NÃO 

RECOLHIMENTO implicará na restrição de vosso nome e cpf junto à dívida 

ativa ou protesto extrajudicial conforme disposto no artigo 612, parágrafo 

5º da CNGC /TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 45325 Nr: 928-76.2012.811.0024

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastiana de Assis Catarino, Everaldo Catarino de 

Assis, Katia Catarino Barbosa, Manoel de Souza Barbosa, Keila Catarino 

de Assis, Claudomiro José de Assis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Catarino Sobrinho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA DE ARAUJO - 

OAB:3654

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que, nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 

31/2016-CGJ, fica devidamente INTIMADA a parte REQUERIDA, na pessoa 

de seu advogada, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o 

recolhimento das custas processuais no importe de R$ 1.675,24 (hum mil e 

seiscentos e setenta e cinco reais e vinte e quatro centavos), a que foi 

condenada nos termos da r. Sentença de fl. 62/62vº. Este valor deverá 

ser recolhido de forma separada, sendo o valor de R$ 837,62 (oitocentos 

e trinta e sete reais e sessenta e dois centavos) para recolhimento da guia 

de custas e R$ 837,52 (oitocentos e trinta e sete reais e cinquenta e dois 

centavos)para fins da guia de taxa judiciária. Fica cientificado de que 

poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ON-LINE 

– PRIMEIRA INSTÃNCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes), preencher os campos com o número único do processo, 

o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar no item taxa 

e preencher o valor da taxa. O Sistema vai gerar um Boleto único. Após 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo 

geral do Forum aos cuidados da central de arrecadação e arquivamento. 

Ficando desde já ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO implicará na 

restrição de vosso nome e cpf junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial 
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conforme disposto no artigo 612, parágrafo 5º da CNGC /TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 70875 Nr: 684-45.2015.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILI BENEDITA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILAS LINO DE OLIVEIRA - 

OAB:9151

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc. (...) Dispositivo. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE O 

PEDIDO, para condenar o INSS ao pagamento do benefício de 

auxílio-doença desde a data do requerimento administrativo, com início de 

pagamento na mesma data, ou seja, DIP em 12.12.2014, mantendo-o pelo 

prazo de 60 (sessenta) dias contados da sentença. Caberá à parte 

autora, no período de 30 (trinta) dias antes de expirado esse prazo, ou 

seja, a partir da data da sentença, procurar a agência do INSS, com cópia 

da presente sentença, a fim de agendar perícia médica para avaliar sua 

capacidade laborativa, objetivando o prosseguimento ou a cessação do 

benefício. Caso haja pedido de prorrogação no prazo indicado, o INSS não 

poderá cessar o benefício antes da perícia administrativa. O INSS deverá 

adotar as providências para agendar e submeter a parte autora à nova 

perícia médica administrativa para fins de avaliação de sua capacidade 

laborativa; Por conseguinte, JULGO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO o presente feito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/2015. 

Os valores devidos pelo benefício deverão ser acrescidos de correção 

monetária e juros, calculados na forma e indexadores previstos no Manual 

de Cálculos do Conselho da Justiça Federal (MCCJF), aprovado pela 

Resolução n° 134/2010 e alterado pela Resolução n° 267 de 02.12.2013, 

ambas do Conselho da Justiça Federal. Condeno o INSS em honorários 

advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas 

vencidas até a publicação da sentença (Súmula 111 STJ), bem como deixo 

de condená-lo nas custas processuais com base no artigo 8°, §1°, da Lei 

n° 8.620/93. (...) Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 103523 Nr: 1252-56.2018.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSINEIA MARIA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

I. Analisando os autos, nos termos do art. 357 do CPC/2015, observa-se 

que as partes são legítimas e estão devidamente representadas por 

profissionais habilitados a procurar em Juízo.

II. De outra feita, não há questões processuais pendentes nesta fase, de 

modo que declaro saneado o processo.

III. Dando prosseguimento ao feito, DESIGNO audiência de instrução e 

julgamento para o dia 26.9.2018, às 13h30min.

IV. Intimem-se as partes para o ato designado e para que, no prazo de 15 

dias, apresentem o rol de suas testemunhas, caso ainda não o tenham 

feito (art. 357, §4°, CPC/2015).

O número de testemunhas arroladas não pode ser superior a 10 (dez), 

sendo 3 (três), no máximo, para a prova de cada fato (art. 357, §6°, 

CPC/2015).

O rol de testemunhas deverá conter, “sempre que possível, o nome, a 

profissão, o estado civil, a idade, o número de inscrição no Cadastro de 

Pessoas Físicas, o número de registro de identidade e o endereço 

completo da residência e do local de trabalho” (art. 450, CPC/2015).

Advirtam-se às partes que, nos termos do art. 455 do CPC/2015, “cabe ao 

advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do 

dia, da hora e do local da audiência designada, dispensando-se a 

intimação do juízo”.

V. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 104048 Nr: 1454-33.2018.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Benedita Joana de Melo Marques

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

I. Analisando os autos, nos termos do art. 357 do CPC/2015, observa-se 

que as partes são legítimas e estão devidamente representadas por 

profissionais habilitados a procurar em Juízo.

II. De outra feita, não há questões processuais pendentes nesta fase, de 

modo que declaro saneado o processo.

III. Dando prosseguimento ao feito, DESIGNO audiência de instrução e 

julgamento para o dia 26.9.2018 às 14h.

IV . Intimem-se as partes para o ato designado e para que, no prazo de 15 

dias, apresentem o rol de suas testemunhas, caso ainda não o tenham 

feito (art. 357, §4°, CPC/2015).

O número de testemunhas arroladas não pode ser superior a 10 (dez), 

sendo 3 (três), no máximo, para a prova de cada fato (art. 357, §6°, 

CPC/2015).

O rol de testemunhas deverá conter, “sempre que possível, o nome, a 

profissão, o estado civil, a idade, o número de inscrição no Cadastro de 

Pessoas Físicas, o número de registro de identidade e o endereço 

completo da residência e do local de trabalho” (art. 450, CPC/2015).

Advirtam-se às partes que, nos termos do art. 455 do CPC/2015, “cabe ao 

advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do 

dia, da hora e do local da audiência designada, dispensando-se a 

intimação do juízo.

V. Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000103-08.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEI FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JATABAIRU FRANCISCO NUNES OAB - MT0004903A (ADVOGADO)

QUEILA APARECIDA SOUZA DE QUEIROZ OAB - MT24372/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO do advogado da parte recorrida para apresentar 

contrarrazões ao Recurso Inominado no prazo de 10 (dez) dias, nos 

termos do impulsionamento dos autos. Chapada dos Guimarães-MT, 29 de 

junho de 2018. LUCIANA MARQUES GOBBI ROZIN Gestora de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000101-38.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA MACHADO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA NASCIMENTO DE SOUZA OAB - MT17829/O-O (ADVOGADO)

MAILI DA SILVA MATOSO OAB - MT0019156A (ADVOGADO)

QUEREN HAPUQUE ALBERNAZ MARQUES OAB - MT0019614A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO do advogado da parte recorrida para apresentar 
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contrarrazões ao Recurso Inominado no prazo de 10 (dez) dias, nos 

termos do impulsionamento dos autos. Chapada dos Guimarães-MT, 29 de 

junho de 2018. LUCIANA MARQUES GOBBI ROZIN - Gestora de Secretaria

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000160-26.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSON GIOVANI DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Henrique Luiz de Souza Carvalho Domingues OAB - GO0024720A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO Processo: 

1000160-26.2018.8.11.0024. REQUERENTE: EDILSON GIOVANI DOS 

SANTOS SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. CONVERTO o 

julgamento em diligência. Compulsando o procedimento, constata-se que o 

documento de negativação anexado na inicial foi expedido em caráter 

confidencial e mediante convênio firmado com particular confidencial. 

Preceitua o artigo 43, § 4º, do CDC - Os bancos de dados relativos a 

consumidores, e os serviços de proteção ao crédito e congêneres são 

considerados entidades de caráter público-, significando dizer que 

qualquer interessado poderá prontamente dispor das informações ali 

contidas a seu respeito, notadamente para produzir prova em juízo. Ainda, 

vê-se que o comprovante de endereço está em nome de terceiro, deve a 

parte reclamante anexar documentação válida em nome próprio ou 

comprovar vínculo com terceiro alheio a lide. Por fim, a declaração de 

hipossuficiência veio desacompanhada de documentação probatória de 

sua condição financeira. Desse modo, converto o julgamento em diligência 

e determino a intimação da parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, 

juntar o demonstrativo de negativação emitido pelo órgão em que consta a 

restrição (SCPC, SPC e SERASA), bem como acostar aos autos 

comprovante de endereço em seu nome e juntar comprovante de sua 

condição financeira, sob pena de extinção processual. Após, conclusos. 

Tomem-se as demais providências de estilo. Decisão sujeita à 

homologação do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito, ao qual a 

submeto, conforme preceitua o art. 40, da Lei nº 9.099/95. Eliza 

Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para 

que surtam seus efeitos legais, a decisão exarada por Juíza Leiga, 

conforme Lei n° 9099/95. Cumpra-se expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 20 de junho de 2018. Leonísio 

Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000135-13.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILENE QUEIROZ DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO Processo: 

1000135-13.2018.8.11.0024. REQUERENTE: LUCILENE QUEIROZ DE 

MORAES REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. CONVERTO o julgamento em 

diligência. Compulsando o procedimento, constata-se que o documento de 

negativação anexado na inicial foi expedido em caráter confidencial e 

mediante convênio firmado com particular. Preceitua o artigo 43, § 4º, do 

CDC - Os bancos de dados relativos a consumidores, e os serviços de 

proteção ao crédito e congêneres são considerados entidades de caráter 

público-, significando dizer que qualquer interessado poderá prontamente 

dispor das informações ali contidas a seu respeito, notadamente para 

produzir prova em juízo. Ainda, vê-se que o valor de causa não 

corresponde à realidade dos fatos trazidos na exordial atribuiu o valor de 

causa abaixo do estabelecido na legislação “Art. 292. O valor da causa 

constará da petição inicial ou da reconvenção e será: V - na ação 

indenizatória, inclusive a fundada em dano moral, o valor pretendido; VI - 

na ação em que há cumulação de pedidos, a quantia correspondente à 

soma dos valores de todos eles”. No mesmo artigo do Código de Processo 

Civil estabelece: § 3o O juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor 

da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial 

em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso em 

que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes. Desse 

modo, converto o julgamento em diligência e determino a intimação da parte 

autora para, no prazo de 10 (dez) dias, juntar o demonstrativo de 

negativação emitido pelo órgão em que consta a restrição (SCPC, SPC e 

SERASA), bem como emendar a inicial quanto ao valor de causa, sob 

pena de extinção processual. Após, conclusos. Tomem-se as demais 

providências de estilo. Decisão sujeita à homologação do Excelentíssimo 

Senhor Doutor Juiz de Direito, ao qual a submeto, conforme preceitua o 

art. 40, da Lei nº 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, a decisão 

exarada por Juíza Leiga, conforme Lei n° 9099/95. Cumpra-se expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 20 de 

junho de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000142-05.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON LEMKE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO Processo: 

1000142-05.2018.8.11.0024. REQUERENTE: NILSON LEMKE DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. CONVERTO o julgamento em diligência. 

Compulsando o procedimento, constata-se que o documento de 

negativação anexado na inicial foi expedido em caráter confidencial e 

mediante convênio firmado com particular confidencial. Preceitua o artigo 

43, § 4º, do CDC - Os bancos de dados relativos a consumidores, e os 

serviços de proteção ao crédito e congêneres são considerados 

entidades de caráter público, significando dizer que qualquer interessado 

poderá prontamente dispor das informações ali contidas a seu respeito, 

notadamente para produzir prova em juízo. Ainda, vê-se que a autora não 

juntou comprovante de endereço, deve a parte reclamante anexar 

documentação válida em nome próprio, desde o contrato de locação ou 

qualquer espécie de fatura que comprove o endereço declarado. Ainda, 

vê-se que o valor de causa não corresponde à realidade dos fatos 

trazidos na exordial atribuiu o valor de causa abaixo do estabelecido na 

legislação “Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da 

reconvenção e será: V - na ação indenizatória, inclusive a fundada em 

dano moral, o valor pretendido; VI - na ação em que há cumulação de 

pedidos, a quantia correspondente à soma dos valores de todos eles”. No 

mesmo artigo do Código de Processo Civil estabelece: § 3o O juiz corrigirá, 

de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não 

corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito 

econômico perseguido pelo autor, caso em que se procederá ao 

recolhimento das custas correspondentes. Por fim, a declaração de 

hipossuficiência veio desacompanhada de documentação probatória de 

sua condição financeira. Desse modo, converto o julgamento em diligência 

e determino a intimação da parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, 

juntar o demonstrativo de negativação emitido pelo órgão em que consta a 

restrição (SCPC, SPC e SERASA), bem como acostar aos autos 

comprovante de endereço em seu nome, juntar comprovante de sua 

condição financeira e emendar a inicial quanto ao valor de causa, sob 

pena de extinção processual. Após, conclusos. Tomem-se as demais 
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providências de estilo. Decisão sujeita à homologação do Excelentíssimo 

Senhor Doutor Juiz de Direito, ao qual a submeto, conforme preceitua o 

art. 40, da Lei nº 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, a decisão 

exarada por Juíza Leiga, conforme Lei n° 9099/95. Cumpra-se expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 20 de 

junho de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000234-80.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZA MARIA ALVES DE ALMEIDA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Henrique Luiz de Souza Carvalho Domingues OAB - GO0024720A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO Processo: 

1000234-80.2018.8.11.0024. REQUERENTE: NEUZA MARIA ALVES DE 

ALMEIDA SANTOS REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos etc. 

CONVERTO o julgamento em diligência. Compulsando o procedimento, 

constata-se que o documento de negativação anexado na inicial foi 

expedido em caráter confidencial e mediante convênio firmado com 

particular. Preceitua o artigo 43, § 4º, do CDC - Os bancos de dados 

relativos a consumidores, e os serviços de proteção ao crédito e 

congêneres são considerados entidades de caráter público-, significando 

dizer que qualquer interessado poderá prontamente dispor das 

informações ali contidas a seu respeito, notadamente para produzir prova 

em juízo. Desse modo, converto o julgamento em diligência e determino a 

intimação da parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, juntar o 

demonstrativo de negativação emitido pelo órgão em que consta a 

restrição (SCPC, SPC e SERASA), sob pena de extinção processual. 

Após, conclusos. Tomem-se as demais providências de estilo. Decisão 

sujeita à homologação do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito, ao 

qual a submeto, conforme preceitua o art. 40, da Lei nº 9.099/95. Eliza 

Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para 

que surtam seus efeitos legais, o projeto de decisão elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 21 de 

junho de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000464-59.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

TARCILIA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ILVANIO MARTINS OAB - MT0012301S-A (ADVOGADO)

JOSIMAR VITOR PEREIRA OAB - MT0019848A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO CARLOS MOREIRA TURQUETO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MOSAR FRATARI TAVARES OAB - MT0003239A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO Processo: 

1000464-59.2017.8.11.0024. REQUERENTE: TARCILIA DE SOUZA 

REQUERIDO: ANTONIO CARLOS MOREIRA TURQUETO Vistos etc. 

Compulsando-se os autos, verifico que a autora não anexou o 

comprovante de pagamento dos valores oriundos do contrato de compra e 

venda constante do id 8226512, pág. 10 a 12. Também não foi juntada a 

certidão atualizada da matrícula do imóvel em questão, já que a certidão 

anexada no id 8226512, pág. 15 é datada do ano de 2012. Por fim, a 

declaração de hipossuficiência veio desacompanhada de documentação 

probatória de sua condição financeira. Portanto, ante a falta de 

documentos indispensáveis a análise do direito perseguido pela autora, 

converto o julgamento em diligência e determino a intimação da parte 

autora para, no prazo de 20 (vinte) dias, juntar o comprovante de 

pagamento dos valores relativos ao contrato de compra e venda, a 

certidão atualizada do imóvel objeto desta ação e ainda o comprovante de 

sua condição financeira, sob pena de extinção processual. Após, 

conclusos. Tomem-se as demais providências de estilo. Decisão sujeita à 

homologação do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito, ao qual a 

submeto, conforme preceitua o art. 40, da Lei nº 9.099/95. Eliza 

Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para 

que surtam seus efeitos legais, a decisão exarada por Juíza Leiga, 

conforme Lei n° 9099/95. Cumpra-se expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 25 de junho de 2018. Leonísio 

Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000803-18.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA DA SILVA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO Processo: 

1000803-18.2017.8.11.0024. REQUERENTE: JULIANA DA SILVA 

RODRIGUES REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I Vistos etc. CONVERTO o 

julgamento em diligência. Compulsando o procedimento, constata-se que o 

documento de negativação anexado na inicial foi expedido em caráter 

confidencial e mediante convênio firmado com particular confidencial. 

Preceitua o artigo 43, § 4º, do CDC - Os bancos de dados relativos a 

consumidores, e os serviços de proteção ao crédito e congêneres são 

considerados entidades de caráter público, significando dizer que 

qualquer interessado poderá prontamente dispor das informações ali 

contidas a seu respeito, notadamente para produzir prova em juízo. Ainda, 

vê-se que o valor de causa não corresponde à realidade dos fatos 

trazidos na exordial atribuiu o valor de causa abaixo do estabelecido na 

legislação “Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da 

reconvenção e será: V - na ação indenizatória, inclusive a fundada em 

dano moral, o valor pretendido; VI - na ação em que há cumulação de 

pedidos, a quantia correspondente à soma dos valores de todos eles”. No 

mesmo artigo do Código de Processo Civil estabelece: § 3o O juiz corrigirá, 

de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não 

corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito 

econômico perseguido pelo autor, caso em que se procederá ao 

recolhimento das custas correspondentes. Por fim, a declaração de 

hipossuficiência veio desacompanhada de documentação probatória de 

sua condição financeira. Desse modo, converto o julgamento em diligência 

e determino a intimação da parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, 

juntar o demonstrativo de negativação emitido pelo órgão em que consta a 

restrição (SCPC, SPC e SERASA), juntar comprovante de sua condição 

financeira e emendar a inicial quanto ao valor de causa, sob pena de 

extinção processual. Após, conclusos. Tomem-se as demais providências 

de estilo. Decisão sujeita à homologação do Excelentíssimo Senhor Doutor 

Juiz de Direito, ao qual a submeto, conforme preceitua o art. 40, da Lei nº 

9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, a decisão exarada por 

Juíza Leiga, conforme Lei n° 9099/95. Cumpra-se expedindo o necessário 

com as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 26 de junho de 2018. 

Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000412-97.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ADRISON NEVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOSAR FRATARI TAVARES OAB - MT0003239A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE MARIA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):
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LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO Processo: 

1000412-97.2016.8.11.0024. REQUERENTE: ADRISON NEVES DA SILVA 

REQUERIDO: JOSE MARIA DA SILVA Vistos etc. Ante a certidão de 

trânsito em julgado da sentença anexado ao id 13445677, intime-se o autor 

para apresentar o cálculo do valor devido, visando o início da fase de 

cumprimento de sentença, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

arquivamento. Decisão sujeita à homologação do Excelentíssimo Senhor 

Doutor Juiz de Direito, ao qual a submeto, conforme preceitua o art. 40, da 

Lei nº 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga 

_________________ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus 

efeitos legais, a decisão exarada pela juíza leiga conforme Lei n° 9099/95. 

Cumpra-se expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Chapada 

dos Guimarães, 26 de junho de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000412-63.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

EMINEIA DE MOURA HOFFMANN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE BATISTA FILHO OAB - PR19793-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

patricia neves (REQUERIDO)

MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO Processo: 

1000412-63.2017.8.11.0024. REQUERENTE: EMINEIA DE MOURA 

HOFFMANN REQUERIDO: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT, 

PATRICIA NEVES Vistos etc. O cerne principal da questão objeto da 

controvérsia é a possibilidade de cumulação das funções exercidas pela 

requerente. No entanto, analisando detidamente os documentos carreados 

aos autos, restam dúvidas quanto a função da autora na Policia Militar do 

Estado de Mato Grosso. Inicialmente a autora informa que é enfermeira 

efetiva na Comarca de Chapada dos Guimarães e também Policial Militar 

Estadual. Posteriormente afirma que possui dois empregos privativos de 

profissionais da saúde, sendo um cível e outro militar. Por fim, no ID 

7310029 a Requerente anexa documento informando não existir qualquer 

irregularidade no acúmulo de suas funções, pois trabalha como 

profissional de saúde nos dois casos (Enfermeira) e que tais 

questionamentos já foram averiguados em processos instaurados pela 

Polícia Militar autorizando o Trabalho. Pois bem. Ante a ausência de 

documentos indispensáveis para o deslinde da controvérsia, visando 

garantir uma justa e efetiva prestação jurisdicional, CONVERTO O 

JULGAMENTO EM DILIGENCIA, e determino que a parte autora providencie 

no prazo de 15 (quinze) DIAS a juntada de documento que prove sua 

efetiva função e lotação na POLICIA MILITAR ESTADUAL, bem como traga 

aos autos os documentos informados no ID 7310029, isto é, os processos 

administrativos instaurados na Policia Militar em seu nome que autorizaram 

a cumulação das funções. Outrossim, para concessão da justiça gratuita 

é imprescindível que a parte junte aos autos prova da sua 

hipossuficiência. Assim no mesmo prazo de 15 dias, traga a autora provas 

da sua condição financeira, sob pena de indeferimento do pedido. Após, 

conclusos. Tomem-se as demais providências de estilo. Decisão sujeita à 

homologação do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito, ao qual a 

submeto, conforme preceitua o art. 40, da Lei nº 9.099/95. Eliza 

Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para 

que surtam seus efeitos legais, a decisão exarada por Juíza Leiga, 

conforme Lei n° 9099/95. Cumpra-se expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 26 de junho de 2018. Leonísio 

Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000392-09.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

RALYS PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO Processo: 

1000392-09.2016.8.11.0024. REQUERENTE: RALYS PEREIRA DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Intimado o autor para comprovar a sua 

hipossuficiência, o mesmo quedou-se inerte conforme id 13684632. Em 

assim sendo, indefiro o pedido de gratuidade da justiça, devendo o autor 

recolher o preparo do recurso no prazo de 48 horas sob pena de 

deserção, conforme orienta o artigo 42, §1 da Lei 9.099/95. Decisão 

sujeita à homologação do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito, ao 

qual a submeto, conforme preceitua o art. 40, da Lei nº 9.099/95. Eliza 

A l e s s a n d r a  Q u e i r o z  d e  S o u z a  J u í z a  L e i g a 

_______________________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, a decisão 

exarada pela juíza leiga conforme Lei n° 9099/95. Cumpra-se expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 27 de 

junho de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000482-80.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO PAOLO VENZO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA VIEIRA DE MELO GOMES ALMEIDA OAB - MT7374/B-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO Processo: 

1000482-80.2017.8.11.0024. REQUERENTE: LEONARDO PAOLO VENZO 

REQUERIDO: BANCO CETELEM S.A. Vistos etc. CONVERTO o julgamento 

em diligência. As partes requereram a realização da audiência de 

instrução nos ids 13527427 e 13531028. Em assim sendo, intime-se os 

litigantes para que, querendo, apresentem rol de testemunhas, no máximo 

três para cada parte, no prazo legal, sob pena de ser presumida a 

ausência de interesse. Havendo apresentação, designe-se audiência 

instrutória. Sem, concluso para sentença. Intime-se. Cumpra-se. Decisão 

sujeita à homologação do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito, ao 

qual a submeto, conforme preceitua o art. 40, da Lei nº 9.099/95. Eliza 

Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para 

que surtam seus efeitos legais, a decisão exarada por juiz leigo conforme 

Lei n° 9099/95. Cumpra-se expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. Chapada dos Guimarães, 29 de junho de 2018. Leonísio Salles de 

Abreu Júnior Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010429-49.2011.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO LUCIANO DE MENDONCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO PROENÇA OAB - MT0015440A (ADVOGADO)

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO)

MOSAR FRATARI TAVARES OAB - MT0003239A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TRADICAO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE RIBEIRO FUENTE CANAL OAB - MT0013578S (ADVOGADO)

CARLOS EDUARDO DE LARA MOSQUEIRO OAB - MT0011178A 

(ADVOGADO)

ROSANGELA DE CASTRO CARVALHO OAB - SP0104920A (ADVOGADO)
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Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO Processo: 

8010429-49.2011.8.11.0024. REQUERENTE: CLAUDIO LUCIANO DE 

MENDONCA REQUERIDO: TRADICAO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO 

LTDA. Vistos etc. Ante a informação da requerida que efetuou o 

pagamento integral da condenação (13811756), intime-se o autor para em 

5 (cinco) dias manifestar se concorda com a quitação da condenação, 

bem como informar os dados bancários para expedição de alvará. 

Cumpra-se. Decisão sujeita à homologação do Excelentíssimo Senhor 

Doutor Juiz de Direito, ao qual a submeto, conforme preceitua o art. 40, da 

Lei nº 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga 

_______________________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, a decisão 

exarada pela juíza leiga conforme Lei n° 9099/95. Cumpra-se expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 30 de 

junho de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000075-74.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

SUZANNY MAYARA NEVES FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERNANDES DOS SANTOS OAB - MT17663/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO Processo: 

1000075-74.2017.8.11.0024. REQUERENTE: SUZANNY MAYARA NEVES 

FERNANDES REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos etc. Intimada a autora para 

comprovar a sua hipossuficiência, a mesma quedou-se inerte conforme id 

13184345. Em assim sendo, indefiro o pedido de gratuidade da justiça, 

devendo a requerente recolher o preparo do recurso no prazo de 48 

horas sob pena de deserção, conforme orienta o artigo 42, §1 da Lei 

9.099/95. Decisão sujeita à homologação do Excelentíssimo Senhor Doutor 

Juiz de Direito, ao qual a submeto, conforme preceitua o art. 40, da Lei nº 

9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga 

_______________________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, a decisão 

exarada pela juíza leiga conforme Lei n° 9099/95. Cumpra-se expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 30 de 

junho de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000295-72.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO OLMEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO dos advogados das partes da DECISAÕ prolatada nos autos 

ID 13682561. Chapada dos Guimarães-MT, 3 de julho de 2018. Luciana 

Marques Gobbi Rozin- Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000792-86.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

LEILA LUIZA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO do advogado da parte recorrida para apresentar 

contrarrazões ao Recurso Inominado no prazo de 10 (dez) dias, nos 

termos do ato ordinatório dos autos. Chapada dos Guimarães-MT, 3 de 

julho de 2018. LUCIANA MARQUES GOBBI ROZIN Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000394-08.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

CHARLA CRISTINA LEME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

Intimação dos advogados das partes da decisão ID 13766879, bem como 

Audiência de Conciliação designada para o dia 09/08/2018 Hora: 13:30 , 

devendo comparecer acompanhados de seu(s)/sua(s) constituinte(s). 

Chapada dos Guimarães-MT, 3 de julho de 2018. Luciana Marques Gobbi 

Rozin - Gestora Judiciária

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 71031 Nr: 730-34.2015.811.0024

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Izaias da Paixão Brito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KELSEN EUSTAQUIO DA 

SILVA - OAB:9813

 DIANTE DO EXPOSTO, nos termos do art. 61 do CPP, julgo extinta a 

punibilidade do delito imputado ao denunciado, com fulcro no art. 107, 

inciso VI, do Código Penal para reconhecer o implemento da prescrição 

antecipada. Cientifique-se o Ministério Público e a Defensoria 

Pública.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Recolham-se os mandados de 

prisão, porventura expedidos.Havendo fiança recolhida, intime-se o 

acusado, por edital, para em 30 (trinta) dias, requerer a devolução sob 

pena de perdimento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 71031 Nr: 730-34.2015.811.0024

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Izaias da Paixão Brito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KELSEN EUSTAQUIO DA 

SILVA - OAB:9813

 VISTOS ETC,

Por necessidade de readequação da pauta de audiências, em virtude de 

que não haverá expediente devido ao feriado prevista nesta data. 

Redesigno nova solenidade para o dia 31 de maio de 2016, às 13h30min. 

Ciência ao MP e a Defesa. Intime-se. Expeça-se o necessário com 

cautelas de estilo.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000322-89.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JULDETH OLIVEIRA NEVES BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)
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Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO Processo: 

1000322-89.2016.8.11.0024. REQUERENTE: JULDETH OLIVEIRA NEVES 

BORGES REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc. Conforme noticiado pela autora, a requerida não 

se dignou a cumprir a obrigação de fazer estipulada em sentença, qual 

seja, excluir as restrições de crédito em nome da autora, conforme faz 

prova o extrato lançado no id 13610234. O artigo 537 do NCPC autoriza a 

aplicação da multa cominatória na execução da sentença, inclusive de 

ofício, desde que se mostre razoável e compatível com a obrigação a ser 

realizada. Em assim sendo, intime-se a requerida para que no prazo de 15 

(quinze) dias cumpra a obrigação de retirar o nome da autora dos órgãos 

de proteção ao crédito, pelas inclusões constantes do documento de ID 

13610234, sob pena de multa de R$ 100,00 (cem reais) POR DIA DE 

DESCUMPRIMENTO, até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) Após, 

conclusos. Tomem-se as demais providências de estilo. Decisão sujeita à 

homologação do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito, ao qual a 

submeto, conforme preceitua o art. 40, da Lei nº 9.099/95. Eliza 

Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para 

que surtam seus efeitos legais, a decisão exarada pela Juíza Leiga 

conforme Lei n° 9099/95. Cumpra-se expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 29 de junho de 2018. Leonísio 

Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010016-26.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

VALDENIR ALVES FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYARA RODRIGUES ANDREGHETI OAB - MT0019779A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

8010016-26.2017.8.11.0024. REQUERENTE: VALDENIR ALVES FERREIRA 

REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, Vistos em 

sentença. Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 

9.099/1995. Ainda, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo 

Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade 

de dilação probatória. PRELIMINARES - JUSTIÇA GRATUITA Devidamente 

intimado para comprovar sua condição financeira, o Requerente anexou 

no ID 13583312 a declaração de imposto de renda comprovando não 

possuir condições financeiras para arcar com as despesas processuais 

sem prejuízo do seu sustento e da sua família, razão pela qual defiro o 

pedido. - LITISPENDÊNCIA O Autor informou ter ajuizado a ação de nº 

1000342-46.2017.8.11.0024 erroneamente e logo que percebeu o ocorrido 

requereu a desistência sendo a mesma concretizada através da sentença 

juntada no ID 11515922. Portanto, com a extinção da outra ação, não há 

que se falar em litispendência. - LEGITIMIDADE ATIVA PARA PLEITEAR A 

REPETIÇÃO DE INDEBITO A Ré menciona em sua contestação a 

ilegitimidade ativa do autor para pleitear o pedido de repetição de indébito, 

visto que o pagamento das faturas dos meses de março e abril/2016 

foram realizados através do cartão de crédito de terceiro, isto é, o filho do 

Autor. No entanto, tal fundamento não merece prosperar. Impende 

destacar que não existe qualquer restrição por parte do Requerido quanto 

a realização do pagamento através de cartão de crédito de titularidade 

diferente do cliente consumidor. Tanto é que segundo informações do 

próprio Autor o mesmo informou os dados do cartão de crédito a 

atendente da Ré que prontamente efetuou o pagamento, concluindo-se 

assim que não houve por parte dela (atendente) qualquer objeção quanto 

a diferença na titularidade do cartão. Portanto, se no momento do 

pagamento não houve a recusa ante a utilização de cartão de titularidade 

diversa, o pedido de restituição referente ao mesmo pagamento não 

poderá ser. Assim, legítimo é o autor para reclamar a importância paga a 

mais. Ultrapassadas tais questões, passo a análise do MÉRITO. 

Inicialmente cumpre dizer que a legislação brasileira tratou em separado as 

relações consumerista, especificamente no Código de Defesa do 

Consumidor, devendo as partes submeter-se a seus ditames, pois, 

considerada a regra da especificidade, deve o julgador aplicar a legislação 

adequada ao caso concreto. Cumpre salientar que o Autor se enquadra 

no conceito de consumidor, nos termos do art. 2º do CDC e, a ré, 

amolda-se à definição de fornecedor de produtos e serviços, nos termos 

do art. 3º, caput e §§1º e 2º, do mesmo códex. É incontroversa a relação 

jurídica entre as partes. O Autor em síntese informa que teve suspenso o 

serviço contratado da Ré ante ao não pagamento da fatura relativa ao mês 

de março/2016 e ao entrar em contato com a empresa tomou 

conhecimento que para reativar o sinal da TV seria necessário também 

efetuar o pagamento da fatura do mês de abril que não estava vencida. 

Que ao enviar os dados do cartão de crédito, a atendeu reportou por duas 

vezes falha na operação e, portanto, foi lhe enviado boleto para 

pagamento. Posteriormente recebeu a informação pelo titular do cartão de 

crédito que o pagamento no valor de R$ 132.39 (cento e trinta e dois reais 

e trinta e nove centavos) anteriormente realizado havia sido efetivado e 

em duplicidade. Consta dos autos que o Autor tentou por diversas vezes 

resolver o caso administrativamente, sendo negado seu pedido. Além das 

tentativas frustradas, teve novamente o sinal da TV suspenso no mês de 

maio/2016 ante ao não pagamento da fatura relativa ao mês de abril/2016 

que já estava quitado e para ter o serviço ativo teve que efetuar o 

pagamento da fatura pela terceira vez. Pois bem. Em que pese se tratar de 

cobrança indevida que a princípio não gera o dever de indenizar, neste 

caso em especial, tanto o pedido de indenização, quanto o de repetição de 

indébito merecem prosperar. Embora o relato minucioso da inicial 

abarcando todos os pormenores do ocorrido, bem como os documentos 

provando a tentativa de solução do problema administrativamente a 

requerida deixou de se pronunciar em sede de defesa sobre as alegações 

do autor. A defesa não se preocupou em rebater as alegações autorais, 

invocando apenas questões genéricas quanto a impossibilidade de 

indenizar cobranças indevidas, bem como a impossibilidade da devolução 

em dobro do que foi legalmente pago. O Requerente comprovou 

documentalmente que: a) efetuou o pagamento das duas faturas e em 

duplicidade através do cartão de crédito (id 6754367); b) e-mails 

informando o erro e pedindo o estorno (ids 6754368 e 6754385); c) nova 

cobrança da fatura relativa ao mês de abril (id 6754382); d) novo 

pagamento relativo a mesma fatura já quitada (id 6754388). Convém 

informar que o Requerido não impugna tais documentos e fatos o que 

torna tal situação incontroversa. Portanto, não se trata aqui de mera 

cobrança indevida e sim de total descaso da prestadora de serviços que 

não procurou sequer averiguar as reclamações do autor. Pela teoria do 

risco do empreendimento, todo aquele que se disponha a exercer alguma 

atividade no campo de fornecimento de serviços, tem o dever de 

responder pelos fatos resultantes do empreendimento, independentemente 

de culpa. A responsabilidade decorre do simples fato de dispor-se alguém 

a executar determinados serviços e o defeito do serviço é um dos 

pressupostos da responsabilidade por danos, inclusive o dano moral. A 

parte autora comprovou os erros e excessos cometidos, por culpa 

exclusiva da requerida, bem como as cobranças indevidas. Nota-se que 

não há justificativa, nem mesmo apresentada em sede de defesa, capazes 

a justificar o ocorrido, nem mesmo o porquê de não se atender as 

reclamações do autor que enviou todos os documentos comprovando o 

pagamento, promovendo o desgaste da autora em virtude de gastos 

extras e suspensão do serviço contratado. Para ocorrer o dever de 

indenizar, necessário se faz que haja um dano e uma ação causadora 

desse dano. Entre o dano e a ação aparece o nexo de causalidade, tema 

de fundamental importância no plano da responsabilidade civil, que ficou 

caracterizada nos autos sobre os fundamentos apontados. Faz-se, pois, 

necessária à aplicação das normas da legislação consumerista, que ditam 

que a responsabilidade pelo fato do serviço é objetiva, à luz do art. 14 do 

Código de Defesa do Consumidor. A responsabilidade objetiva independe 

da culpa do agente; é necessário apenas que sejam comprovados a 

conduta ilícita, o dano e o nexo causal. Para que o prestador do serviço 

afaste possível responsabilização é imperioso que prove a 

ruptura/ausência do nexo de causalidade, conforme dispõe o § 3º do art. 

14 do CDC, o que ocorre quando houver culpa exclusiva do consumidor 

ou de terceiro, bem como na ocorrência de caso fortuito ou força maior. 

No caso em tela, se torna claro o dever de indenizar, uma vez que não se 
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pode negar que a falha na prestação do serviço, e ausência de fatos 

constantes da defesa capazes de ilidi-lo, pela inobservância do direito à 

informação adequada e pelas cobranças indevidas de forma reiterada, 

atitude esta que foram motivos ensejadores a causar de prejuízos ao 

autor. O dano moral, no caso em tela, está relacionado ao fato da falha na 

prestação de serviços, sendo que o Requerente tentou de todos as 

formas solucionar o caso administrativamente, sem sucesso. É cediço no 

ordenamento civil pátrio, bem como em reiteradas decisões judiciais, a 

incidência de danos morais em eventos em que há existência de vínculo 

com o consumidor, devendo o responsável por tal ato arcar com a 

indenização que cabe ao caso. Considera-se dano moral quando uma 

pessoa se acha afetada em seu ânimo psíquico, moral e intelectual, seja 

por ofensa à sua honra, na sua privacidade, intimidade, imagem, nome ou 

em seu próprio corpo físico, e poderá estender-se ao dano patrimonial se 

a ofensa de alguma forma impedir ou dificultar atividade da vítima. No caso 

dos autos, a mera cobrança indevida ultrapassou a questão do 

aborrecimento comum do cotidiano, haja vista que o autor teve que enviar 

e-mails, anexas comprovantes, efetuar o pagamento da fatura mais de 

uma vez, além de ter o serviço suspenso em duas oportunidades, 

conversou com a atendente do call center e mesmo assim, após todo esse 

calvário, não teve a sua pretensão sequer analisada na esfera 

administrativa. Assim, o aborrecimento ultrapassou em muito aquele 

suportado pelo homem médio, devendo-se tal dano ser indenizado. Nesse 

sentido é a orientação jurisprudencial da Egrégia Turma Recursal do 

Estado de Mato Grosso: ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 

TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA 1 Recurso Inominado: 

0062135-72.2017.811.0001 Origem: Quarto Juizado Especial Cível de 

Cuiabá Recorrente: RONIVALDO FONSECA LEMOS Recorrida: 

TELEFÔNICA BRASIL S/A Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES 

CORRÊA Data do Julgamento: 16/03/2018 EMENTA: RECURSO 

INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAS E MORAIS. 

CONSUMIDOR. SERVIÇO DE TELEFONIA. AUSÊNCIA DE PROVA ACERCA 

DA CONTRATAÇÃO DE PLANOS DISTINTOS PARA AS LINHAS MÓVEIS 

CONTRATADAS. COBRANÇA INDEVIDA. TENTATIVAS DE RESOLUÇÃO 

DO PROBLEMA NA SEARA ADMINISTRATIVA SEM ÊXITO. DANOS 

MORAIS EXCEPCIONALMENTE CONFIGURADOS. QUANTUM 

INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA 

RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DANO MATERIAL NÃO 

COMPROVADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO 

CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) Noutro giro, verifica-se que 

restaram comprovados os danos morais sofridos pelo consumidor. Como 

cediço, o mero descumprimento contratual, assim como a mera cobrança 

indevida, por si só, não ensejam reparação por danos morais. Contudo, 

quando o consumidor comprova tentou a resolução do problema na seara 

administrativa, sem êxito, tal situação configura descaso da prestadora do 

serviço, que dá azo a sua condenação ao pagamento de indenização por 

danos morais. Evidentemente, quando a prestadora de serviço soluciona 

prontamente o infortúnio, minimizando eventuais transtornos e 

aborrecimentos, não se verifica a configuração do dano moral. No entanto, 

quando sua conduta é de resistência a reparação do erro cometido, 

fazendo com que a consumidora seja submetida a um calvário 

massacrante para o fim de obter o seu direito, caracteriza-se o dano 

moral. (...). A toda evidência, a situação não pode ser equiparada a mero 

descumprimento contratual, restando configurado verdadeiro ato 

atentatório à dignidade da Recorrente. O desrespeito para com o 

consumidor é flagrante. Diante desse contexto, entendo cabível a 

indenização por dano moral, fazendo-se necessário apenas à análise 

relativa ao arbitramento do valor indenizatório. (...) (Procedimento do 

Juizado Especial Cível 621357220178110001/2018, Turma Recursal Única, 

Julgado em 19/03/2018, Publicado no DJE 19/03/2018) Em assim sendo, 

dano moral consiste em proporcionar à vítima uma compensação pela 

sensação dos transtornos e da dor sofrida e com eficácia de produzir no 

causador do mal um impacto tal que o desestimule a proceder de igual 

forma. Quanto ao valor da indenização em danos morais, o arbitramento 

deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições 

das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do 

dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a 

conduta abusiva. Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a 

fim de que o valor não seja meramente simbólico, passível de retirar o 

caráter reparatório da sanção, mas, também, de modo que não seja 

extremamente gravoso ao ofensor. Sendo assim, fixo o dano moral em R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), como suficientes em elidir e reparar as 

condutas praticadas pela requerida. Em relação à repetição do indébito, a 

parte autora faz jus ao recebimento em dobro daquilo que foi pago e 

cobrado indevidamente e por erros reiterados da requerida, conforme 

determina a inteligência do Parágrafo único do Art. 42 do CDC que diz: Art. 

42. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito da repetição do 

indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescidos 

de correção monetária e juros legais, salvo em hipótese de engano 

justificável. Uma vez que a Autora provou o pagamento em duplicidade no 

valor de R$ 132,39 (cento e trinta e dois reais e trinta e nove centavos), 

bem como o valor de R$ 67,03 (sessenta e sete reais e três centavos), 

haja vista que se viu compelida a pagar dívida indevida a fim de evitar 

maiores prejuízos, como a interrupção dos serviços, motivo pelo qual o 

pleito dever ser acolhido a fim de que a requerida restitua em dobro tais 

valores. DISPOSITIVO Diante do exposto, enfrentadas as questões 

trazidas a baila e capazes a influir à conclusão, com fulcro no artigo 487, I 

do Código de Processo Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos pedidos do 

autor para: CONDENAR a parte requerida a devolver em dobro os valores 

de R$ 132,39 (cento e trinta e dois reais e trinta e nove centavos), com 

incidência de correção monetária pelo INPC/IBGE desde 02/05/16 e juros 

moratórios de1% ao mês a partir da citação e R$ 67,03 (sessenta e sete 

reais e três centavos) com incidência de correção monetária pelo 

INPC/IBGE a partir de 01/06/16 e juros moratórios de 1% ao mês a partir da 

citação. CONDENAR a requerida ao pagamento de indenização por danos 

morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de juros de 

1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo 

índice INPC/IBGE a partir desta data. DEFIRO o pedido de justiça gratuita. 

Deixo de condenar a reclamada no pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, 

da Lei Federal nº 9.099/95). Preclusa a via recursal, aguarde-se 

manifestação do reclamante, apresentando cálculo do valor devido, 

visando o início da fase de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 

523 NCPC. Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado para 

pagamento, no prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% 

(dez por cento). Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz 

Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de 

Souza Juíza Leiga _____________________________ Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Chapada 

dos Guimarães, 19 de junho de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000576-28.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

NILDA NOGUEIRA BRAGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000576-28.2017.8.11.0024. REQUERENTE: NILDA NOGUEIRA BRAGA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos em sentença. Dispensado o relatório com 

fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, 

vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide em razão da 

desnecessidade de produção de prova em audiência. FUNDAMENTO E 

DECIDO. GRATUIDADE A parte autora anexou aos autos prova da 

hipossuficiência no id 13371544, razão pela qual defiro o pedido. 

PRELIMINAR Afasto a preliminar de falta de interesse de agir, uma vez que 

no caso em destaque não é necessário o esgotamento da via 

administrativa para pleitear o direito na esfera judicial, visto que a busca 

da solução da controvérsia na esfera judicial a todos assiste, estando tal 

direito previsto na Constituição Federal, bem como no artigo 3º do NCPC 

que prevê que não se excluirá da apreciação jurisdicional ameaça ou 

lesão a direito. Ultrapassada a fase das preliminares, passo ao exame do 

MÉRITO. Trata-se de ação declaratória de inexistência de débitos c.c. 
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reparação de danos promovida por Nilda Nogueira Braga em face de 

Telefônica Brasil S/A. Em síntese, aduziu o proponente que tentou efetuar 

uma compra por crediário mas não logrou êxito pois havia uma restrição 

em seu nome por uma suposta dívida contraída junto à requerida, no valor 

de R$85,94 (oitenta e cinco reais e noventa e quatro centavos), inscrita 

em 06/11/2016. Contudo, esclareceu que jamais firmou qualquer contrato 

com a ré, razão pela qual não se justifica a inserção de seu nome junto ao 

cadastro de pessoas inadimplentes. A requerida por seu turno, informou 

que adotou todas as medidas para a verificação dos pressupostos de 

validade do ato jurídico, que o reclamante contraiu dívida inadimplida 

referente a serviços de telefonia. Pois bem, considerando a relação de 

consumo que envolve as partes, a existência dos requisitos do artigo 6°, 

VIII do Código de Defesa do Consumidor e a relevância da matéria, uma 

vez que são notórios que problemas como este ocorrem ordinariamente 

nas prestações de serviços assemelhados aos oferecidos pela requerida, 

inverto o ônus da prova em favor do consumidor. Preliminarmente, anoto 

que a ré, muito embora tenha afirmado que tomou todas as providências 

no sentido de verificar os pressupostos de validade do negócio jurídico, 

não apresenta documentação suficiente para comprovar a relação com a 

parte, de sorte que a questão relativa a quem efetuou a contratação perde 

a relevância, já que não há prova da contratação pessoal pelo reclamante. 

Nota-se que a Reclamada em sua peça contestatória deixou de fazer 

provas da exigibilidade da dívida e a regularidade da negativação, uma vez 

que não juntou aos autos contrato, historio de ligações realizadas, extrato 

das faturas pagas e ordens de serviços, apenas telas sistêmicas com o 

cadastro que alega ser de titularidade do Autor. Portanto, entendo que 

mesmo com todas as ferramentas que lhe são disponíveis a Requerida 

não desincumbiu do seu ônus probatório. Assim, faz jus a Requerente à 

desconstituição do débito negativado. Se isso não bastasse, consoante 

às regras dos artigos 6°, VIII e 14, ambos do Código de Defesa do 

Consumidor, saliento que a requerida também não comprovou as 

hipóteses do artigo 14, parágrafo 3° do CDC, ou seja, não fez prova da 

exclusão de sua responsabilidade, motivo por que responde objetivamente 

pelos danos decorrentes de seus produtos e serviços. Emerge, pois, sem 

respaldo a inserção do nome do requerente no serviço de proteção ao 

crédito. Como resultado do acima exposto, inquestionável o dano moral 

sofrido pelo autor que, certamente, não se limitou a um mero desconforto. 

Há, sim, um desencadeamento de consequências, já que a inexistência de 

qualquer tipo de vínculo obrigacional entre as partes implica 

consequentemente a inexistência de qualquer dívida, e, não havendo 

débito, a inscrição do nome do autor no banco de restrição ao crédito é 

ilegal, e enseja, de per si, a responsabilidade da requerida. Salienta-se 

que, o caso envolve hipótese de dano moral in re ipsa, que dispensa a 

comprovação, bem como a demonstração da extensão do dano, sendo 

ocorrente porque evidenciado pelas circunstâncias do fato: 

RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES. [...]. 2. Prevalece no âmbito do Superior Tribunal de 

Justiça o entendimento de que o dano moral sofrido em virtude de indevida 

negativação do nome do autor se configura in re ipsa, ou seja, 

independentemente de prova. [...]. (AgRg no AREsp 638671/DF, STJ – 

Terceira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 06/08/2015, DJe 

24/08/2015). Imperioso destacar que, em que pese haver negativação 

anterior à lançada pela ré em nome da autora, não se pode olvidar que a 

Súmula 385 do STJ somente é aplicável apenas quando haja em nome do 

devedor débitos legítimos inscritos anteriormente. Na hipótese, a 

Requerente sustenta não ter efetuado o negócio jurídico que ensejou o 

apontamento indicado como pré-existente, razão pela qual seria ilegítimo. 

Ilegalidade que está sendo, inclusive, discutida nos autos da ação de nº. 

1000559-89.2017.8.11.0024, que tramita no Juizado Especial Cível da 

comarca de Chapada dos Guimarães-MT. Aliás, extrai-se do site do 

Tribunal de Justiça, que naquela ação houve a concessão de tutela 

antecipada determinando a exclusão do mencionado apontamento dos 

órgãos de proteção ao crédito até a decisão final da lide. Assim, tem-se 

que, havendo discussão judicial a respeito daquele outro débito 

negativado anteriormente ao discutido nestes autos, e se a dívida foi 

inscrita equivocadamente nos cadastros restritivos de crédito, não deve 

ser esta negativação óbice para o ressarcimento do dano moral 

configurado pela ilicitude perpetrada pela ora Requerido. A propósito: 

RESPONSABILIDADE CIVIL - INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DÍVIDA INEXISTENTE - EXISTÊNCIA DE 

INSCRIÇÕES PREEXISTENTES - DISCUSSÃO JUDICIAL - SÚMULA 385 DO 

STJ - INAPLICABILIDADE - DANO MORAL - VALOR DA INDENIZAÇÃO. A 

inscrição do nome do consumidor em cadastro de proteção ao crédito por 

dívida inexistente caracteriza a prática de ato ilícito, a ensejar indenização 

por danos morais, os quais existem in re ipsa, quer dizer, decorrem do 

próprio ato, prescindindo da comprovação do prejuízo. Afasta-se a 

aplicação da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça quando as 

inscrições preexistentes forem objeto de discussão judicial. O valor da 

indenização por danos morais deve ter caráter dúplice, tanto punitivo do 

agente, quanto compensatório em relação à vítima, que tem direito ao 

recebimento de quantia que lhe compense a dor e a humilhação sofridas, e 

arbitrada segundo as circunstâncias do caso concreto. (TJ-MG - AC: 

10145100498917001 MG, Relator: Mônica Libânio, Data de Julgamento: 

28/10/2015, Câmaras Cíveis/15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

10/11/2015). Logo, havendo discussão a respeito da ilicitude da inscrição 

anterior, e sendo tal ilicitude reconhecida pelo Poder Judiciário, não está o 

fornecedor isento de responder pelos danos morais decorrentes da 

inscrição indevida por ele realizada. Deve-se levar em conta ainda, que a 

indenização por dano moral tem caráter ressarcitivo, vez que tem por 

objetivo compensar a parte inocente pelos danos causados pela desídia e 

inércia da parte ofensora. Os critérios para a estipulação do quantum 

indenizatório deve tomar por base, de forma não emocional, isenta e 

criteriosa as circunstâncias do fato, o grau da culpa, a duração do 

sofrimento, as partes psicológicas atingidas, as condições do ofensor e 

do ofendido e a dimensão da ofensa. Assim, sopesando os fatos 

ocorridos e incontroversos nos autos, e ainda, os critérios comumente 

utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo justa e razoável a 

condenação da reclamada ao pagamento da importância de R$ 3.000,00 

(três mil reais) que servirá, a um só tempo, para amainar o sofrimento 

experimentado pela parte reclamante, sem que isso importe em 

enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a reclamada a agir 

com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de 

caráter pedagógico. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 

487, inciso I do NCPC, opino pela PROCEDÊNCIA do pedido inaugural, para 

condenar a reclamada a pagar à parte reclamante o valor de R$ 3.000,00 

(três mil reais), a título de indenização por danos morais, incidindo a 

correção monetária pelo INPC/IBGE desde o seu arbitramento, conforme 

súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir 

do evento danoso (Súmula 54 STJ). RECONHEÇO a inexigibilidade dos 

débito no valor de R$ 85,94 (oitenta e cinco reais e noventa e quatro 

centavos), inscrita em 06/11/2016, discutido nos autos; DETERMINO a 

exclusão definitiva do nome da Reclamante dos órgãos de restrição de 

crédito, em relação unicamente a este débito; Deixo de condenar a 

reclamada no pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei 

Federal nº 9.099/95). Preclusa a via recursal, aguarde-se manifestação do 

reclamante, apresentando cálculo do valor devido, visando o início da fase 

de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 523 NCPC. 

Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado para pagamento, no 

prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% (dez por 

cento). Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, 

conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de Souza 

Juíza Leiga ________________________________________ Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Chapada 

dos Guimarães, 20 de junho de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz 

de Direito
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CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000125-66.2018.8.11.0024. REQUERENTE: ELIZANGELA MOREIRA DA 

SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos em sentença. Dispensado o relatório 

com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, 

vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide em razão da 

desnecessidade de produção de prova em audiência. GRATUIDADE A 

parte solicitou a gratuidade da justiça, a parte autora acosta declaração de 

hipossuficiência, porém não acosta comprovante de renda. Sobre o tema 

o Tribunal de Justiça do Mato Grosso é pacífico: Número do Protocolo: 

103276/2016 Data de Julgamento: 22-11-2016 E M E N T A AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA PACIAL DE DÉBITOS C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - INDEFERIMENTO DE 

CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – PROVA 

SATISFATÓRIA SOBRE IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DA REQUERENTE 

EM ARCAR COM O PAGAMENTO DAS CUSTAS – PROVA SUFICIENTE QUE 

SE ENCONTRA NA SITUAÇÃO A QUE SE REFERE O ARTIGO 4º, DA LEI Nº 

1.060, DE 05 DE FEVEREIRO DE 1950 – DECISÃO REFORMADA - 

RECURSO PROVIDO. A concessão do benefício da justiça gratuita está 

condicionada a comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da Constituição 

Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita 

aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Demonstrado pelo 

requerente que se encontra na situação a que se refere o artigo 4º, da Lei 

Nº 1.060, de 05 de fevereiro de 1950, imperiosa a concessão do 

benefício. O artigo 5º da Lei 1.060/1950 prevê, em seu caput, que o juiz 

pode indeferir, de ofício, o pedido de gratuidade da justiça, caso tenha 

fundadas razões. O promovente não junta prova de sua condição 

financeira, dessa feita, indefiro o pedido. PRELIMINAR Afasto a preliminar 

de falta de interesse de agir, uma vez que no caso em destaque não é 

necessário o esgotamento da via administrativa para pleitear o direito na 

esfera judicial, visto que a busca da solução da controvérsia na esfera 

judicial a todos assiste, estando tal direito previsto na Constituição Federal, 

bem como no artigo 3º do NCPC que prevê que não se excluirá da 

apreciação jurisdicional ameaça ou lesão a direito. Ultrapassada a fase 

das preliminares, passo ao exame do MÉRITO. Os pedidos do autor são 

improcedentes. Trata-se de ação declaratória c.c. indenização por danos 

materiais e morais em face de TELEFONICA S.A, em apertada síntese, 

afirma o requerente que teve seu nome inserido nos órgãos de proteção 

ao crédito indevidamente. Diante disso, ingressa com a presente demanda 

visando além da declaração de inexistência dos débitos, indenização 

moral. A requerida por seu turno, informou que adotou todas as medidas 

para a verificação dos pressupostos de validade do ato jurídico, que o 

reclamante contraiu dívida inadimplida e acostou aos autos telas 

sistêmicas da contratação. Em razão de se tratar de relação de consumo, 

estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde a reclamada está 

mais apta a provar o insucesso da demanda do que àquela a demonstrar a 

sua procedência, por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova 

elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Incumbe à Reclamada provar a veracidade de seus 

argumentos alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em 

razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas é fato 

extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Destarte, apesar de a 

presente ação tratar de relação de consumo – consistente em 

negativação indevida – a parte Reclamante não está dispensada de 

cooperar para o deslinde do feito. Outrossim, não podemos confundir a 

inversão do ônus da prova, deferida em casos de hipossuficiência do 

consumidor, com a ausência de dever pela parte Reclamante de consignar 

ao menos indícios de suas alegações. Assim, a parte Reclamante não se 

furta ao dever de cooperar com o deslinde processual. Não se pode 

transformar a técnica de julgamento de inversão do ônus da prova em 

verdadeira prova diabólica, sob pena de obrigarmos o Reclamado a 

comprovar todas a nuances fáticas e legais, mesmo aquelas que estejam 

fora de sua esfera de cognição e conhecimento. Em análise minuciosa da 

documentação é clarividente que a dívida procedeu da utilização dos 

serviços da parte reclamada. A reclamada acosta: - Faturas (ids 

13336094, 13336095, 13338099 e 13336105; - Telas sistêmicas; - 

contrato assinado pela autora (id 13336119) - documentos pessoais da 

autora (id 13336119 pag. 03) A empresa comprovou a utilização de seus 

serviços e em contrapartida o autor não comprova o pagamento das 

cobranças da empresa. Outrossim, é interessante ressaltarmos que o 

dano moral será o abalo sofrido pela vítima, que cause transtorno 

considerável a sua moral, tanto no âmbito social, quanto no pessoal, ou 

seja, para que se possa falar em dano moral, não basta o simples 

desapontamento ou dissabor. Para que haja o dever de indenizar, é 

necessária a prova de que o fato tenha causado sofrimento, vexame ou 

humilhação ou que tenha atingido a honra, a dignidade, a reputação, a 

personalidade ou o conceito pessoal ou social do indivíduo. Inexistem 

motivos que justifiquem o alegado dano moral sofrido pela parte 

Reclamante, por consequência o direito da parte Reclamante a 

indenização por danos morais. Assim, os elementos constantes dos autos 

não são suficientes para deferimento do pleito. DISPOSITIVO Posto isso, 

opino pela IMPROCEDÊNCIA da pretensão deduzida na inicial, declarando 

extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do 

CPC. Outrossim, INDEFIRO o pedido de gratuidade da promovente. 

Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e 

anotações necessárias. Projeto de sentença sujeito à homologação do 

MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza Alessandra 

Queiroz de Souza Juíza Leiga _________________________ Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Chapada 

dos Guimarães, 20 de junho de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz 

de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000126-51.2018.8.11.0024. REQUERENTE: ENIVALDO ALVES DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos em sentença. Dispensado o relatório com 

fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, 

vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide em razão da 

desnecessidade de produção de prova em audiência. FUNDAMENTO E 

DECIDO. GRATUIDADE A parte solicitou a gratuidade da justiça, a parte 

autora acosta declaração de hipossuficiência, porém não acosta 

comprovante de renda. Sobre o tema o Tribunal de Justiça do Mato Grosso 

é pacífico: Número do Protocolo: 103276/2016 Data de Julgamento: 

22-11-2016 E M E N T A AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA PACIAL DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E MATERIAIS - INDEFERIMENTO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO 

DA JUSTIÇA GRATUITA – PROVA SATISFATÓRIA SOBRE 

IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DA REQUERENTE EM ARCAR COM O 

PAGAMENTO DAS CUSTAS – PROVA SUFICIENTE QUE SE ENCONTRA NA 

SITUAÇÃO A QUE SE REFERE O ARTIGO 4º, DA LEI Nº 1.060, DE 05 DE 

FEVEREIRO DE 1950 – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. A 

concessão do benefício da justiça gratuita está condicionada a 

comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da Constituição Federal, a dizer, “o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos”. Demonstrado pelo requerente 

que se encontra na situação a que se refere o artigo 4º, da Lei Nº 1.060, 

de 05 de fevereiro de 1950, imperiosa a concessão do benefício. O artigo 

5º da Lei 1.060/1950 prevê, em seu caput, que o juiz pode indeferir, de 

ofício, o pedido de gratuidade da justiça, caso tenha fundadas razões. O 

promovente não junta prova de sua condição financeira, dessa feita, 

indefiro o pedido. Ultrapassada a fase das preliminares, passo ao exame 

do MÉRITO. Trata-se de ação declaratória de inexistência de débitos c.c. 

reparação de danos promovida por Enivaldo Alves da Silva em face de 

Telefônica Brasil S/A. Em síntese, aduziu o proponente que tentou efetuar 

uma compra por crediário mas não logrou êxito pois havia uma restrição 

em seu nome por uma suposta dívida contraída junto à requerida, no valor 

de R$ 155,70 (cento e cinquenta e cinco reais e setenta centavos), 

inscrita em 16/03/15. Contudo, esclareceu que jamais firmou qualquer 

contrato com a ré, razão pela qual não se justifica a inserção de seu nome 

junto ao cadastro de pessoas inadimplentes. A requerida por seu turno, 
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informou que adotou todas as medidas para a verificação dos 

pressupostos de validade do ato jurídico, que o reclamante contraiu dívida 

inadimplida referente a serviços de telefonia. Pois bem, considerando a 

relação de consumo que envolve as partes, a existência dos requisitos do 

artigo 6°, VIII do Código de Defesa do Consumidor e a relevância da 

matéria, uma vez que são notórios que problemas como este ocorrem 

ordinariamente nas prestações de serviços assemelhados aos oferecidos 

pela requerida, inverto o ônus da prova em favor do consumidor. 

Preliminarmente, anoto que a ré, muito embora tenha afirmado que tomou 

todas as providências no sentido de verificar os pressupostos de validade 

do negócio jurídico, não apresenta documentação suficiente para 

comprovar a relação com a parte, de sorte que a questão relativa a quem 

efetuou a contratação perde a relevância, já que não há prova da 

contratação pessoal pelo reclamante. Nota-se que a Reclamada em sua 

peça contestatória deixou de fazer provas da exigibilidade da dívida e a 

regularidade da negativação, uma vez que não juntou aos autos contrato, 

historio de ligações realizadas, extrato das faturas pagas e ordens de 

serviços, apenas faturas que não demonstram qualquer consumo, apenas 

o pagamento do valor fixo que alega ser de titularidade do Autor. Portanto, 

entendo que mesmo com todas as ferramentas que lhe são disponíveis a 

Requerida não desincumbiu do seu ônus probatório. Assim, faz jus a 

Requerente à desconstituição do débito negativado. Se isso não bastasse, 

consoante às regras dos artigos 6°, VIII e 14, ambos do Código de Defesa 

do Consumidor, saliento que a requerida também não comprovou as 

hipóteses do artigo 14, parágrafo 3° do CDC, ou seja, não fez prova da 

exclusão de sua responsabilidade, motivo por que responde objetivamente 

pelos danos decorrentes de seus produtos e serviços. Emerge, pois, sem 

respaldo a inserção do nome do requerente no serviço de proteção ao 

crédito. Como resultado do acima exposto, inquestionável o dano moral 

sofrido pelo autor que, certamente, não se limitou a um mero desconforto. 

Pode-se entender os danos morais como as lesões sofridas por uma 

pessoa, atingindo certos aspectos de sua personalidade em razão de 

injusta investida de outrem, causando avaria em sua moralidade e 

afetividade, fazendo brotar sentimentos de constrangimentos, vexames, 

sensações negativas e de desespero, em suma: de injustiça. Eis o 

seguinte ensinamento jurisprudencial: AGRAVO INTERNO. REDISCUSSÃO 

DA MATÉRIA. Não vindo aos autos questão capaz de alterar o julgamento 

monocrático é de ser mantida a decisão. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA EM 

NOME DA PARTE-AUTORA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. A ré não se 

desincumbiu do ônus de provar a contratação do serviço questionado pela 

parte-autora. Inviabilidade da realização de prova negativa consumidor, 

pelo que não se mostra correta a cobrança realizada pela demandada. A 

indevida inscrição do nome do postulante em cadastros restritivos de 

crédito acarreta dano moral indenizável. Trata-se do chamado dano moral 

in re ipsa. Fixação do montante indenizatório considerando o equívoco da 

ré, o aborrecimento e o transtorno sofridos pelo demandante, além do 

caráter punitivo-compensatório da reparação. Indenização fixada em R$ 

6.780,00, consoante os parâmetros utilizados por esta Câmara Cível em 

situações análogas. Aplicação do art. 557 do CPC. APELAÇÃO PROVIDA. 

AGRAVO INTERNO DESPROVIDO (Agravo Nº 70054617675, Décima 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Túlio de Oliveira Martins, 

Julgado em 27/06/2013) Assim, tenho que a reclamada encaminhou 

indevidamente os dados pessoais do proponete junto ao órgão de 

restrição ao crédito, cometendo ilícito civil. E, por ter praticado ato ilícito, 

deve responder pelas suas conseqüências. Qual seja, a de indenizar a 

vítima pelos danos morais experimentados de forma injusta. Além disso a 

ré ao aceitar celebrar contratos sem se ater a verdadeira identidade do 

solicitante, assumiu o risco de causar danos de ordem moral e patrimonial, 

respondendo por eles. Devemos levar em conta ainda, que a indenização 

por dano moral tem caráter ressarcitivo, vez que tem por objetivo 

compensar a parte inocente pelos danos causados pela desídia e inércia 

da parte ofensora. Os critérios para a estipulação do quantum 

indenizatório deve tomar por base, de forma não emocional, isenta e 

criteriosa as circunstâncias do fato, o grau da culpa, a duração do 

sofrimento, as partes psicológicas atingidas, as condições do ofensor e 

do ofendido e a dimensão da ofensa. O reclamante tem somente uma 

anotação no cadastro de inadimplentes em seu nome. Assim, sopesando 

os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, e ainda, os critérios 

comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo justa e 

razoável a condenação da reclamada ao pagamento da importância de R$ 

3.000,00 (três mil reais) que servirá, a um só tempo, para amainar o 

sofrimento experimentado pela parte reclamante, sem que isso importe em 

enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a reclamada a agir 

com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de 

caráter pedagógico. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 

487, inciso I do NCPC, opino pela PROCEDÊNCIA do pedido inaugural, para 

condenar a reclamada a pagar à parte reclamante o valor de R$ 3.000,00 

(três mil reais), a título de indenização por danos morais, devendo incidir a 

correção monetária pelo INPC/IBGE, desde o seu arbitramento, conforme 

súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir 

do evento danoso (Súmula 54 STJ). RECONHEÇO a inexigibilidade dos 

débitos no valor de R$ 155,70 (cento e cinquenta e cinco reais e setenta 

centavos), inscrita em 16/03/15, discutido nos autos; DETERMINO a 

exclusão definitiva do nome da Reclamante dos órgãos de restrição de 

crédito, em relação unicamente a este débito; Deixo de condenar a 

reclamada no pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei 

Federal nº 9.099/95). Preclusa a via recursal, aguarde-se manifestação do 

reclamante, apresentando cálculo do valor devido, visando o início da fase 

de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 523 NCPC. 

Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado para pagamento, no 

prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% (dez por 

cento). Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, 

conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de Souza 

Juíza Leiga ___________________________________ Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Chapada 

dos Guimarães, 20 de junho de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000185-39.2018.8.11.0024
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Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000185-39.2018.8.11.0024. REQUERENTE: EMERSON DE SOUZA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos em sentença. Dispensado o relatório com 

fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, 

vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide em razão da 

desnecessidade de produção de prova em audiência. GRATUIDADE A 

parte solicitou a gratuidade da justiça, porém não acosta comprovante de 

sua condição financeira. Sobre o tema o Tribunal de Justiça do Mato 

Grosso é pacífico: Número do Protocolo: 103276/2016 Data de Julgamento: 

22-11-2016 E M E N T A AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA PACIAL DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E MATERIAIS - INDEFERIMENTO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO 

DA JUSTIÇA GRATUITA – PROVA SATISFATÓRIA SOBRE 

IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DA REQUERENTE EM ARCAR COM O 

PAGAMENTO DAS CUSTAS – PROVA SUFICIENTE QUE SE ENCONTRA NA 

SITUAÇÃO A QUE SE REFERE O ARTIGO 4º, DA LEI Nº 1.060, DE 05 DE 

FEVEREIRO DE 1950 – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. A 

concessão do benefício da justiça gratuita está condicionada a 

comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da Constituição Federal, a dizer, “o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos”. Demonstrado pelo requerente 

que se encontra na situação a que se refere o artigo 4º, da Lei Nº 1.060, 

de 05 de fevereiro de 1950, imperiosa a concessão do benefício. O artigo 

5º da Lei 1.060/1950 prevê, em seu caput, que o juiz pode indeferir, de 

ofício, o pedido de gratuidade da justiça, caso tenha fundadas razões. O 

promovente não junta prova de sua condição financeira, dessa feita, 

indefiro o pedido. Passo a análise de MÉRITO. Os pedidos do autor 
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procedem. Trata-se de ação declaratória de inexistência de débitos c.c. 

indenização por danos morais promovida por EMERSON DE SOUZA SILVA 

em face de VIVO S.A. Em síntese, aduziu o proponente que tentou efetuar 

uma compra por crediário mas não logrou êxito pois havia uma restrição 

em seu nome por uma suposta dívida contraída junto à requerida. Contudo, 

esclareceu que jamais firmou qualquer contrato com a ré, razão pela qual 

não se justifica a inserção de seu nome junto ao cadastro de pessoas 

inadimplentes. A requerida por seu turno, informou que adotou todas as 

medidas para a verificação dos pressupostos de validade do ato jurídico, 

e entende que inexiste a obrigação de reparar o dano Pois bem, 

considerando a relação de consumo que envolve as partes, a existência 

dos requisitos do artigo 6°, VIII do Código de Defesa do Consumidor e a 

relevância da matéria, uma vez que são notórios que problemas como este 

ocorrem ordinariamente nas prestações de serviços assemelhados aos 

oferecidos pela requerida, inverto o ônus da prova em favor do 

consumidor. Preliminarmente, anoto que a ré, muito embora tenha afirmado 

que tomou todas as providências no sentido de verificar os pressupostos 

de validade do negócio jurídico, não apresentou nenhum deles, nem 

mesmo o contrato celebrado com a parte autora, de sorte que a questão 

relativa a quem efetuou a contratação perde a relevância, já que não há 

prova sequer da contratação. O ônus da prova, nas ações declaratórias 

negativas, não se distribui de acordo com o a regra geral do CPC (art.373), 

pois a demandante pode apenas negar o ato ou fato cuja inexistência 

pretende ver declarada, cumprindo à parte adversa a comprovação de 

sua existência, como fato constitutivo do direito atacado. Nestas ações, 

portanto, quem faz prova do fato constitutivo do direito é o réu, e não a 

autora. Assim, não há dúvidas de que se o requerido sustenta a licitude do 

ato jurídico, ou seja, a legalidade da negativação por existência do débito 

incumbia a ele o ônus da prova de que o contrato não está quitado. Se 

isso não bastasse, consoante às regras dos artigos 6°, VIII e 14, ambos 

do Código de Defesa do Consumidor, saliento que a requerida também não 

comprovou as hipóteses do artigo 14, parágrafo 3° do CDC, ou seja, não 

fez prova da exclusão de sua responsabilidade, motivo por que responde 

objetivamente pelos danos decorrentes de seus produtos e serviços. 

Emerge, pois, sem respaldo a inserção do nome do requerente no serviço 

de proteção ao crédito. Como resultado do acima exposto, inquestionável 

o dano moral sofrido pelo autor que, certamente, não se limitou a um mero 

desconforto. Pode-se entender os danos morais como as lesões sofridas 

por uma pessoa, atingindo certos aspectos de sua personalidade em 

razão de injusta investida de outrem, causando avaria em sua moralidade 

e afetividade, fazendo brotar sentimentos de constrangimentos, vexames, 

sensações negativas e de desespero, em suma: de injustiça. Eis o 

seguinte ensinamento jurisprudencial: EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - CONTRATAÇÃO 

INEXISTENTE - PROVA DE FATO NEGATIVO - ÔNUS DA RÉ, NA FORMA 

DO ART. 373, II DO NCPC - INCLUSÃO NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE 

CRÉDITO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - QUANTUM 

INDENIZATÓRIO. - Incumbe à parte ré, na forma do art. 373, inciso II do 

NCPC, provar a existência da relação jurídica negada na exordial. - A 

inclusão de nome do consumidor no cadastro restritivo ao crédito, que 

nega a contratação de empréstimo pessoal, atesta a ilicitude da conduta 

perpetrada pela Ré, gerando o dano moral presumido. - A fixação do 

quantum indenizatório deve obedecer aos princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade, observados o caráter pedagógico, punitivo e 

reparatório dos danos morais. (TJMG - Apelação Cível 

1.0000.17.058947-7/001, Relator(a): Des.(a) Aparecida Grossi , 17ª 

CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/11/0017, publicação da súmula em 

17/11/2017) Assim, tenho que a reclamada encaminhou indevidamente os 

dados pessoais do proponete junto ao órgão de restrição ao crédito, 

cometendo ilícito civil. E, por ter praticado ato ilícito, deve responder pelas 

suas conseqüências. Qual seja, a de indenizar a vítima pelos danos 

morais experimentados de forma injusta. Deve-se levar em conta ainda, 

que a indenização por dano moral tem caráter ressarcitivo, vez que tem 

por objetivo compensar a parte inocente pelos danos causados pela 

desídia e inércia da parte ofensora. Os critérios para a estipulação do 

quantum indenizatório deve tomar por base, de forma não emocional, 

isenta e criteriosa as circunstâncias do fato, o grau da culpa, a duração 

do sofrimento, as partes psicológicas atingidas, as condições do ofensor 

e do ofendido e a dimensão da ofensa. O reclamante tem inscrição 

posterior, a existência de outro registro em nome da parte posterior ao 

débito discutido não afasta a condenação por dano moral, contudo, tal 

circunstância deve refletir no quantum indenizatório, conforme Súmula 385 

do STJ: Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não 

cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento. Assim, sopesando os fatos 

ocorridos e incontroversos nos autos, e ainda, os critérios comumente 

utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo justa e razoável a 

condenação da reclamada ao pagamento da importância de R$ 2.000,00 

(dois mil reais) que servirá, a um só tempo, para amainar o sofrimento 

experimentado pela parte reclamante, sem que isso importe em 

enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a reclamada a agir 

com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de 

caráter pedagógico. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 

487, inciso I do NCPC, opino pela PROCEDÊNCIA do pedido inaugural, para 

condenar a reclamada a pagar à parte reclamante o valor de R$ 2.000,00 

(dois mil reais), a título de indenização por danos morais, devendo incidir 

correção monetária pelo INPC/IBGE, desde o seu arbitramento, conforme 

súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir 

do evento danoso (Súmula 54 STJ) – (14/10/13). RECONHEÇO a 

inexigibilidade do débito no valor de R$ 176,15 (cento e setenta e seis 

reais e quinze centavos), inscrito em 14/10/13, discutido nos autos; 

INDEFIRO o pedido de justiça gratuita. Deixo de condenar a reclamada no 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, por não 

serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). 

Preclusa a via recursal, aguarde-se manifestação do reclamante, 

apresentando cálculo do valor devido, visando o início da fase de 

cumprimento de sentença, nos termos do artigo 523 NCPC. 

Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado para pagamento, no 

prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% (dez por 

cento). Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, 

conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de Souza 

Juíza Leiga ___________________________________ Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Chapada 

dos Guimarães, 20 de junho de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz 

de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000330-95.2018.8.11.0024. REQUERENTE: ANTONIO FELIX NETO 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Conforme 

inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/1995, c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009, deixo de exarar o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. 

Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta julgamento 

antecipado da lide em razão da desnecessidade de produção de outras 

provas. Segundo consta na inicial, a parte reclamante é oficial da reserva 

remunerada da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso e foi convocado 

ao serviço ativo para compor o Conselho Especial de Justiça, sendo dever 

do Estado pagar o auxílio fardamento que está previsto no Estatuto da 

Polícia Militar. Desse modo, pleiteia na presente ação de cobrança que o 

reclamado efetue o pagamento do valor de R$ 11.362,78 (onze mil 

trezentos e sessenta e dois reais e setenta e oito centavos) a título do 

respectivo auxílio. I – DA AUSÊNCIA NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO In 

casu, ficou constatada a ausência da parte reclamada na audiência de 

conciliação. Todavia, consoante o art. 345, II, do CPC, não são aplicados 

os efeitos da revelia contra a Fazenda Pública, diante da indisponibilidade 

do interesse público. II – DO MÉRITO A Lei Complementar 555/2014 instituiu 

o novo Estatuto dos Militares, regidos até então pela Lei Complementar 

231/2005. Destarte, segundo o que prescreve o precitado Estatuto 

mostra-se improcedente a pretensão almejada. Veja o que dispõe a Lei 

Complementar 555/2014, em seu art. 128 e seguintes: “Art. 128. 

Fardamento é a denominação que se dá aos uniformes a que faz jus o 

militar estadual da ativa e convocado, para o desempenho de suas 
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funções regulamentares, sendo devida anualmente. §1º Anualmente o 

Estado fará a entrega de um conjunto de fardamento contendo três fardas 

para o serviço operacional e uma farda de representação informal, 

acompanhadas dos apetrechos e insígnias do cargo, nos termos do 

Regulamento de Uniforme e do Regulamento de Insígnias da instituição. §2º 

Comporá ainda o fardamento uma túnica definida pela instituição, quando o 

Regulamento de Uniforme disciplinar como obrigatório, que deverá ser 

entregue a cada 04 (quatro) anos ao militar estadual.” “Art. 129 O militar 

receberá anualmente uma ajuda fardamento no valor correspondente a 

30% (trinta por cento) do valor de sua remuneração, mediante 

requerimento, para fins de custear despesas com aquisição de 

fardamento, caso o Estado não cumpra com a obrigação prevista no artigo 

anterior até o mês de novembro de cada ano. Parágrafo único. O militar da 

inatividade quando convocado para Conselho Especial de Justiça fará jus 

a uma ajuda fardamento. Assim, a legislação de regência prevê a 

obrigatoriedade do fornecimento do fardamento pelo Estado e a 

indenização em questão somente é devida nos casos em que o 

fardamento não foi fornecido pela Corporação e o servidor dispendeu do 

valor, posto que tal verba se destina justamente a indenizar o servidor 

com as despesas de aquisição de uniformes de uso obrigatório, sob pena 

de ganho injustificado em prejuízo da Administração Pública. Em caso de 

não entrega do fardamento devido pela Corporação, em decorrência do 

caráter indenizatório da verba, caberia ao servidor comprovar, por meio 

de documento fiscal ou afim, a aquisição do uniforme, como forma de 

justificar o pagamento da indenização pretendida. É a jurisprudência 

reiterada do Tribunal de Justiça de Mato Grosso: “O servidor militar faz jus 

à indenização referente ao auxílio para aquisição de uniforme enquanto 

vigente a Lei Complementar nº 231/2005, posto que a partir da edição da 

Lei Complementar nº 244/2006 a aquisição do fardamento passou a ser de 

responsabilidade da própria instituição da PM. (Ap, 109353/2013, 

DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 02/12/2014, Data da publicação no DJE 17/12/2014).” “O 

benefício ao fardamento concedido aos militares do Estado de Mato 

Grosso encontra respaldo no Decreto n. 8.178/2006, no que regulamenta 

a Subseção V - da Etapa de fardamento - previsto na Lei n. 231, de 15 de 

dezembro de 2005, nos seus artigos 78 a 80-A (Estatuto dos Militares do 

Estado de Mato Grosso). O servidor militar faz jus ao recebimento do 

benefício etapa fardamento somente nos casos em que o mesmo não for 

fornecido pela Corporação, devendo, para tanto, formular requerimento 

neste sentido, conforme prevê o art. 3º do Decreto n.º 8.178/2006.” 

(TJ/MT, Terceira Câmara Cível, Apelação nº 13911/2013, relatora 

Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, julgamento em 15/7/2014). 

(AgR, 155306/2014, DESA.NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, 

QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 25/11/2014, Data da 

publicação no DJE 01/12/2014)” “RECURSO INOMINADO. POLICIAL 

MILITAR DA RESERVA. CONVOCAÇÃO PARA COMPOR O CORPO DA 

GUARDA PATRIMONIAL. REGRAMENTO PRÓPRIO. POSSIBILIDADE DE 

RENOVAÇÃO DA CONVOCAÇÃO A CADA DOIS ANOS. DIREITO DO 

RECEBIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA CORRESPONDENTE A 

CINQUENTA POR CENTO DOS PROVENTOS DE INATIVIDADE. PRETENSÃO 

DE AUXÍLIO FARDAMENTO REJEITADA. RECURSO IMPROVIDO. 1. O militar 

da reserva remunerada convocado terá direito a um acréscimo de 50% 

(cinquenta por cento) do subsídio do 2º Tenente, quando Oficial e 50% 

(cinquenta por cento) do maior subsídio do soldado, quando Praça, sendo 

que sobre esse acréscimo não incidirá contribuição previdenciária e 

tampouco tal gratificação será incorporada aos seus provento de 

inatividade por ocasião do término do prazo da convocação (art. 4º, Lei 

Complementar nº 279/2007, alterada pela LC 394/2010 e 478/2012). 2. A 

Lei Complementar nº 279/2007, possui regramento próprio e regula uma 

situação especial sobre a convocação dos militares da reserva 

remunerada para compor o corpo da guarda patrimonial, estabelecendo 

um regime jurídico diferenciado, de modo que o convocado não tem direito 

ao cômputo do tempo de serviço prestado nesta condição, para fins de 

cálculo dos proventos na inatividade, não sendo o caso de aplicação do 

art. 169, da LC 26/93, que também se trata de outra situação especial, 

posto que não perdeu direito a remuneração na inatividade quando foi 

convocado, mas sim passou a ter direito a um acréscimo de 50% 

(cinquenta por cento) em seu subsídio. 3. Consta na fundamentação da 

sentença recorrida que: Veja bem: não há dúvidas da legalidade do 

recebimento do auxílio fardamento, estando expresso na legislação 

própria dessa carreira, entretanto, seu fornecimento deve se dar por meio 

da Corporação, e quando não ocorrer, o militar deve comprovar que 

dispendeu de valor para aquisição do uniforme. (...) Da análise do 

contexto probatório, observa-se que a parte autora não se desincumbiu 

do ônus da prova que lhe cabia, nos termos do artigo 333, inciso I, do 

Código de Processo Civil, quando deveria ter comprovado os gastos 

dispendidos com a aquisição do uniforme”. 4. A teor do disposto no art. 

80-A, da Lei Complementar nº 231/2005, acrescentado pela Lei 

Complementar nº 244/2006, o militar somente tem direito ao auxilio 

fardamento na situação em que o uniforme de uso obrigatório não for 

fornecido pela corporação e, ausente a prova de qualquer dispêndio desta 

natureza, não há que se falar em indenização a este título. Da final da cota 

ministerial (fls. 9/10-v), constou o seguinte: “Desta forma, considerando 

que o Recorrente não demonstrou possuir direito a qualquer das 

vantagens/benefícios pleiteados, opino, sem maiores delongas, pelo 

conhecimento e improvimento do Recurso Inominado interposto, de forma a 

manter incólume a sentença de identificador nº 200683, pelas razões 

acima dispostas”. 6. A sentença que julgou improcedente a pretensão 

inicial, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios 

fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do 

art. 46 da Lei nº 9.099/95. 7. Recurso improvido. O Recorrente arcará com 

os honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o 

valor atribuído à causa, suspensa a execução em face ao disposto no art. 

12, da Lei nº 1.060/50.” (Recurso Inominado nº 2610/2015, Turma 

Recursal Única/MT, rel. Valmir Alaércio dos Santos, julgado em 

18/03/2016) (destaquei) Ressalto, outrossim, que o tema já tem 

entendimento pacificado na Turma Recursal e ensejou a edição do 

seguinte verbete: “O aluno a Oficial, o Cabo e o Soldado da Policia Militar 

do Estado de Mato Grosso, admitido, promovido ou incorporado até o dia 

01.01.2016, quando receber da Corporação as peças de fardamento de 

acordo com as características da atividade que exercerá, não tem direito 

ao recebimento de indenização correspondente a auxilio uniforme (art. 78 

e 80-A da Lei Complementar Estadual nº 231/2005 e art. 204 da Lei 

Complementar Estadual nº 555/2014). (Súmula 02 referente à matéria da 

Fazenda Pública da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do 

Estado de Mato Grosso - Aprovada em 19/09/2017.). Tendo em vista que o 

Autor não trouxe aos autos qualquer documento que comprove os gastos 

com o fardamento a ensejar o recebimento do auxílio, não há como deferir 

o pleito reclamado. III – DISPOSITIVO Posto isso, opino pela 

IMPROCEDÊNCIA da pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o 

feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. 

Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 

nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Preclusa a via recursal, 

em nada sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. 

Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e 

anotações necessárias. Projeto de sentença sujeito à homologação do 

MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza Alessandra 

Queiroz de Souza Juíza Leiga _________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 20 de junho de 2018. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000116-07.2018.8.11.0024. REQUERENTE: LEILA DA CONCEICAO 

BEZERRA REQUERIDO: WHIRLPOOL ELETRODOMESTICOS AM S.A., 

NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA Vistos etc. Trata-se de 
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recurso de embargos de declaração interposto pela parte reclamada 

contra sentença proferida no presente feito, sob o argumento de que a 

correção monetária foi aplicada de modo equivocado, visto que no valor 

da condenação já se está incluso mencionado encargo, o que acabaria 

por gerar enriquecimento ilícito da parte reclamante. Pois bem, sem razão a 

Embargante. Em primeiro lugar compete informar a Embargante que o artigo 

18, §1º, II do CDC autoriza o consumidor a reclamar o valor pago 

devidamente atualizado, in verbis: "Art. 18. Os fornecedores de produtos 

de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos 

vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou 

inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, 

assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações 

constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem 

publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, 

podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas. § 1º Não 

sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor 

exigir, alternativamente e à sua escolha: I - a substituição do produto por 

outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; II - a restituição 

imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de 

eventuais perdas e danos; III - o abatimento proporcional do preço." Em 

segundo lugar, ao se realizar a atualização do valor de R$ 1.000,00 (um 

mil reais) constante da nota fiscal de id 12566499, tendo por data inicial: 

14/05/2014 e data final 04/04/18 pelo índice INPC/IBGE, tem-se exatamente 

a importância reclamada pela Embargada, qual seja R$ 1.254,76 (um mil 

duzentos e cinquenta e quatro reais e setenta e seis centavos). Por último 

é importante registrar que constou expressamente na sentença que a 

correção monetária seria contada A PARTIR DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO, 

conforme se segue: “CONDENAR os Requeridos de forma solidária e 

objetiva a INDENIZAR a parte Autora, a título de Dano Material, o valor de 

R$ 1.254,76 (um mil duzentos e cinquenta e quatro reais e setenta e seis 

centavos) referente ao valor pago pelo bem, devendo o referido valor ser 

corrigido monetariamente pelo INPC DESDE A PROPOSITURA DA AÇÃO, 

acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação 

válida.” Conforme se infere dos autos, o ajuizamento da ação se deu em 

05/04/2018, sendo impossível a existência do cômputo em duplicidade do 

encargo. Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, opino pelo 

conhecimento dos embargos de declaração, porque são tempestivos e no 

mérito opino pelo SEU NÃO PROVIMENTO. Sem custas e honorários 

advocatícios, face ao disposto nos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. 

Intimem-se as partes. Dessa intimação, reiniciar-se-á o prazo para 

eventual recurso, de acordo com o artigo 50 da lei 9.099/95. Projeto de 

sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei 

nº. 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga 

_________________________________ Vistos, etc. HOMOLOGO, para 

que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz 

Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 20 de 

junho de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000031-55.2017.8.11.0024. EXEQUENTE: JOSE ANTONIO DETONI 

EXECUTADO: MARISTELA MARTINS CANAS Vistos etc. Dispensado o 

relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os 

autos, vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide em 

razão da desnecessidade de produção outras provas. Passo ao exame 

do MÉRITO. Trata-se de Embargos a Execução opostos por MARISTELA 

MARTINS CANAS em desfavor de JOSÉ ANTONIO DETONI, versando 

sobre excesso de penhora. Alega a embargante não ser possível a 

constrição do veículo Toyota Hilux, placas MWR 7529, ante ao gravame de 

alienação fiduciária em favor do Banco do Brasil S/A. Informa que como 

ainda existem parcelas em aberto, não é ela a proprietária do bem, tendo 

apenas seu domínio. Assim, ao final requer seja determinado o 

cancelamento da penhora com a consequente liberação do veículo. Pois 

bem. São parcialmente procedentes os argumentos da embargante. A 

alienação fiduciária configura um negócio jurídico bilateral em que uma das 

partes (fiduciante) aliena a propriedade de um bem ao financiador 

(fiduciário), até que seja extinta a relação contratual pelo adimplemento ou 

pela inexecução de qualquer das obrigações contratuais. Por meio desta 

modalidade contratual, transfere-se ao credor ou fiduciário o domínio 

resolúvel da coisa alienada e a posse indireta do bem dado em garantia 

independentemente de efetiva tradição da coisa, tornando-se o alienante 

ou devedor em mero possuidor direto e, por força de lei, depositário do 

bem alienado. Em outras palavras, o bem alienado fiduciariamente não 

pertence ao executado e sim à instituição financeira, pelo que não pode 

ser penhorado para garantir execução promovida por outro credor. De 

fato, tem razão a embargante, o bem móvel alienado fiduciariamente não 

pode ser objeto de penhora, sobretudo porque o devedor fiduciante 

afigura-se como mero depositário. Entretanto, nada impede que a penhora 

recaia sobre direitos decorrentes do contrato gravado com a alienação 

fiduciária do veículo registrado em nome da embargante e de inserção de 

restrição à circulação do mesmo. O art. 835, XI, do CPC arrola direitos do 

devedor, dentre os bens passíveis de penhora: “A penhora observará, 

preferencialmente, a seguinte ordem: (...) XIII - outros direitos.” A 

propósito, destaco julgado do c. STJ: “Tratando-se de imóvel situado em 

condomínio irregular, a penhora não recairá sobre a propriedade do 

imóvel, mas sobre os direitos possessórios que o devedor tenha. 2. O 

artigo 655, XI, do Código de Processo Civil prevê a penhora de direitos, o 

que autoriza a constrição do direito possessório, em especial nas 

situações em que o direito possui expressão econômica e integra o 

patrimônio do devedor. 5. Recurso especial não-conhecido.” (REsp 

901906/DF, Relator Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, 

unânime,DJe 11/02/2010) Diante da expectativa do devedor fiduciante 

consolidar a propriedade do bem objeto de alienação fiduciária, aplica-se a 

norma contida no art. 789 do CPC: "Devedor responde, para o 

cumprimento de suas obrigações, com todos os seus bens presentes e 

futuros." Nesse sentido o c. STJ. "O bem alienado fiduciariamente, por não 

integrar o patrimônio do devedor, não pode ser objeto de penhora. Nada 

impede, contudo, que os direitos do devedor fiduciante oriundos do 

contrato sejam constritos." (REsp 679821/DF, Rel. Min. Felix Fisher, Quinta 

Turma, unânime, DJ 17/12/2004 p. 594) 2. Recurso especial conhecido e 

provido.” (REsp 1171341/DF, Relatora Min. Maria Isabel Gallotti - DJe 

14/12/2011) Nessa esteira, também está o TJMT: RECURSO DE AGRAVO 

DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PENHORA DE VEÍCULOS 

ONERADOS COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CONSTRIÇÃO QUE RECAI 

SOBRE OS DIREITOS DO EXECUTADO/FIDUCIANTE – POSSIBILIDADE – 

PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. 

"O bem alienado fiduciariamente, por não integrar o patrimônio do devedor, 

não pode ser objeto de penhora. Nada impede, contudo, que os direitos do 

devedor fiduciante oriundos do contrato sejam constritos (AgRg no REsp 

1559131/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 15/12/2015, DJe 03/02/2016). (JOÃO FERREIRA FILHO, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/10/2017, 

Publicado no DJE 26/03/2018) Portanto, no caso dos autos, inexistentes 

ativos financeiros junto ao sistema BacenJud e demais bens passíveis de 

penhora, deve-se permitir a constrição dos direitos aquisitivos derivados 

de alienação fiduciária em garantia. DISPOSITIVO Ante o exposto, opino 

pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos Embargos à Execução, determinando 

que a penhora recaia sobre os direitos que a embargante possui sobre o 

veículo TOYOTA HILUX CD 4X4, PLACA MWR 7529, RENAVAM: 

00968209858, bem como a restrição sobre a circulação do mesmo, não 

podendo a embargante vender ou dispor do bem sem a anuência do 

embargado. Por se tratar de penhora de direitos, a posse do veículo 

permanecerá com a embargante até a quitação do contrato e a baixa do 

gravame da alienação fiduciária. Sem custas e honorários advocatícios, 

face ao disposto nos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. Transitada em 

julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz 

Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de 

Souza Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos 
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legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 

40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas 

de estilo. Chapada dos Guimarães, 28 de junho de 2018. Leonísio Salles 

de Abreu Júnior Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000079-77.2018.8.11.0024. REQUERENTE: IRINDINA ANA RODRIGUES 

REQUERIDO: SONO LEVE DISTRIBUIDORA DE ENXOVAIS LTDA - ME 

Vistos etc. Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 

9.099/1995. Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta 

julgamento antecipado da lide em razão da desnecessidade de produção 

de outras provas. Não havendo preliminares, passo a análise do MÉRITO. 

Trata-se de ação de declaratória de inexistência de débito c.c. 

indenização por danos morais promovida por Irindina Ana Rodrigues em 

face de Sono Leve Distribuidora de Enxovais Ltda – ME. A Reclamante 

tomou conhecimento que seu nome estava inscrito nos órgãos de 

proteção ao crédito ante a uma dívida no valor de R$ 364,69 (trezentos e 

sessenta e quatro reais e sessenta e nove centavos) com vencimento em 

15/07/15, constando como credora a Reclamada. No entanto informa que 

este débito já se encontra quitado. Já a Reclamada em sede de 

contestação alega não incidir o Código de Defesa do Consumidor neste 

caso, sustentando ainda que não houve o pagamento da dívida e por tal 

motivo a inscrição é legítima. Pois bem. Diferente do que afirma a 

requerida, a relação de consumo está devidamente comprovada nos 

autos. A empresa requerida realizou a venda e a requerente adquiriu os 

produtos. Se a intenção da autora era revendê-los, tal situação não 

desconsidera a relação de consumo existente no primeiro caso. Impende 

ainda registrar que o fato aqui delimitado é a inscrição nos órgãos de 

proteção ao crédito pela dívida no valor de R$ 364,69 com vencimento em 

15/07/15 que se encontra quitada. Assim, não é pertinente a discussão 

quanto ao inadimplemento da parcela do mês de agosto, visto que não foi 

esta a parcela inserida nos órgãos de proteção ao crédito. Por outro lado, 

analisando detidamente a defesa apresentada, a requerida confessa ter 

conhecimento da quitação da parcela do mês de julho/2015, conforme 

trecho destacado abaixo: “Destaca-se, Nobre Magistrado que a Autora 

realizou o pagamento destes 2 (dois) boletos supra, sendo o primeiro 

canhoto sob n°.: 9231-T01 referente a parcela de n°.: 1 do plano 1, com 

vencimento em 15.06.2015. Entretanto, o segundo canhoto sob n°.: 

9231-T0201 diz respeito a parcela de n°.: 1 do plano 2, com vencimento 

em 15.07.2015, que nada mais é a segunda parcela do pedido realizado 

em 30.04.2015, conforme e-mail supra. Atrai-nos atenção, entretanto, é 

justamente o fato dessas 2 (duas) parcelas estarem representadas pelos 

seus canhotos, demonstrando que realmente ambas foram pagas junto a 

instituição financeira, já a outra parte, representada pelo boleto, fora 

destacada e ficou na posse do banco”. Assim, torna-se indiscutível a 

ilegalidade da inscrição. O apontamento do nome nos órgãos de restrição 

ao crédito, por título já pago, é ilícito, evidenciando, por si só, a conduta 

culposa e o nexo de causalidade. Não há se questionar o prejuízo diante 

do próprio significado proclamado e apontado pelos órgãos de controles 

de créditos criados pelos bancos/comércios - o SERASA, SPC, CCF: 

constam das listas, os maus pagadores, os inadimplentes, os 

descumpridores das obrigações, pessoas que sob a ótica financeira, não 

são dignas de crédito e confiança. Além de que, o art. 42 do Código de 

Defesa do Consumidor, norma de ordem pública, nos mostra que nenhum 

devedor deverá ser submetido a qualquer tipo de constrangimento ou 

ameaça enquanto perdurar qualquer litígio. O dano moral decorrente da 

indevida inscrição do nome do devedor em cadastro de maus pagadores 

deve ser ressarcido pelo dano moral. Cumpre-nos a apontar a 

jurisprudência dominante: “APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO 

DE DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO DO NOME EM CADASTROS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DÍVIDA QUITADA – OCORRÊNCIA DE ATO 

ILÍCITO – RELAÇÃO DE CONSUMO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – 

DANO MORAL IN RE IPSA CARACTERIZADO – VALOR DA CONDENAÇÃO 

– PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE OBSERVADA – RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. Por se tratar de relação consumerista, 

adota-se a responsabilidade civil objetiva, prescindindo da demonstração 

de culpa para reparação do dano, conforme a teoria do risco-proveito. A 

inscrição de nome em cadastros de proteção ao crédito, sem prova de 

que o consumidor está em mora, caracteriza o dano moral. Mostrando-se 

proporcional o valor da indenização, necessária a manutenção do 

quantum, uma vez que, atendeu ao binômio: reparação e prevenção à 

reiteração da prática de ato ilícito. (Ap 146876/2017, DESA. CLEUCI 

TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/04/2018, Publicado no DJE 19/04/2018) 

(negritei). Sendo assim, cabíveis os pedidos da parte autora, no sentido de 

que seja declarado inexistente o débito, indenizada por danos morais, e 

que seu nome seja excluído dos arquivos de consumo. Assim, sopesando 

os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, e ainda, os critérios 

comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo justa e 

razoável a condenação da reclamada ao pagamento da importância de R$ 

3.000,00 (três mil reais) que servirá, a um só tempo, para amainar o 

sofrimento experimentado pela parte reclamante, sem que isso importe em 

enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a reclamada a agir 

com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de 

caráter pedagógico. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 

487, inciso I do NCPC, opino pela PROCEDÊNCIA do pedido inaugural, para 

condenar a reclamada a pagar à parte reclamante o valor de R$ 3.000,00 

(três mil reais), a título de indenização por danos morais, devendo este 

valor ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE, desde o seu 

arbitramento e juros legais de 1% ao mês, a partir da citação. RECONHEÇO 

a inexigibilidade do débito no valor de R$ 364,69 (trezentos e sessenta e 

quatro reais e sessenta e nove centavos), com vencimento em 15/7/15 

discutido nos autos; DETERMINO a exclusão definitiva do nome da 

Reclamante dos órgãos de restrição de crédito, em relação unicamente a 

este débito; Deixo de condenar a reclamada no pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta 

fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). Preclusa a via recursal, 

aguarde-se manifestação do reclamante, apresentando cálculo do valor 

devido, visando o início da fase de cumprimento de sentença, nos termos 

do artigo 523 NCPC. Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado para 

pagamento, no prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% 

(dez por cento). Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz 

Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de 

Souza Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos 

legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 

40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas 

de estilo. Chapada dos Guimarães, 29 de junho de 2018. Leonísio Salles 

de Abreu Júnior Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000015-04.2017.8.11.0024. REQUERENTE: JANE RODRIGUES MENDES 

RIBEIRO REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SEGUROS, BRASIL VEÍCULOS 

CIA DE SEGUROS Vistos etc. Trata-se de Embargos de Declaração 

propostos por Brasil Veículos Companhia de Seguros em razão da 

sentença proferida. Informa o Embargante a existência de omissão na 
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parte dispositiva da sentença em relação a responsabilidade de cada réu 

no pagamento da condenação imposta. Pois bem, compulsando-se os 

autos verifica-se que pela redação do dispositivo da sentença não restou 

expressamente especificado a responsabilidade de cada réu no 

pagamento da obrigação, conforme se segue: “Diante do exposto, com 

fulcro no art. 487, inciso I do CPC, opino pela PROCEDÊNCIA do pedido 

inaugural, para CONDENAR o reclamado ao pagamento dos danos morais 

experimentados no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), atualizados 

desde a data do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ, mais 

juros de mora a contar da data da citação, DETERMINAR que a Reclamada 

restitua o valor pago de R$ 416,40 (quatrocentos e dezesseis reais e 

quarenta centavos) com relação aos danos materiais a ser atualizada pelo 

índice INPC, a partir da data do efetivo prejuízo e juros da mora de 1% (um 

por cento) ao mês, a partir da citação.” Se assim é de acordo com os 

fundamentos e razões de decidir do julgador, a responsabilidade pelo 

pagamento da condenação é solidária, conforme orientação dos art. 7º, 

parágrafo único; art. 18 e 25, §§1º e 2º do CDC, posto que existe 

responsabilidade solidária entre todos os integrantes da cadeia produtiva 

que atuam de modo a possibilitar a contratação do bem de consumo. Ante 

ao Exposto, nos termos da fundamentação, opino pelo conhecimento dos 

presentes embargos e o seu PROVIMENTO para sanar a omissão 

presente na sentença de id 12945972 e alterar a parte dispositiva, nos 

seguintes termos: “Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do 

CPC, opino pela PROCEDÊNCIA do pedido inaugural, para CONDENAR 

SOLIDARIAMENTE os reclamados ao pagamento dos danos morais 

experimentados no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), atualizados 

desde a data do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ, mais 

juros de mora a contar da data da citação e DETERMINAR que restituam o 

valor pago de R$ 416,40 (quatrocentos e dezesseis reais e quarenta 

centavos) com relação aos danos materiais a ser atualizada pelo índice 

INPC, a partir da data do efetivo prejuízo e juros da mora de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir da citação.” Sem custas e honorários advocatícios, 

face ao disposto nos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. Intimem-se as 

partes. Dessa intimação, reiniciar-se-á o prazo para eventual recurso, de 

acordo com o artigo 50 da lei 9.099/95. Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza 

A l e s s a n d r a  Q u e i r o z  d e  S o u z a  J u í z a  L e i g a 

______________________________________ Vistos, etc. HOMOLOGO, 

para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo 

Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo 

o necessário com as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 21 de 

junho de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000119-59.2018.8.11.0024. REQUERENTE: JUDITE DOS SANTOS 

GUIMARAES REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos em sentença. 

Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. 

Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta julgamento 

antecipado da lide em razão da desnecessidade de produção de prova em 

audiência. GRATUIDADE DA JUSTIÇA A parte solicitou a gratuidade da 

justiça, porém não acosta comprovante da sua condição. Sobre o tema o 

Tribunal de Justiça do Mato Grosso é pacífico: Número do Protocolo: 

103276/2016 Data de Julgamento: 22-11-2016 E M E N T A AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA PACIAL DE DÉBITOS C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - INDEFERIMENTO DE 

CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – PROVA 

SATISFATÓRIA SOBRE IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DA REQUERENTE 

EM ARCAR COM O PAGAMENTO DAS CUSTAS – PROVA SUFICIENTE QUE 

SE ENCONTRA NA SITUAÇÃO A QUE SE REFERE O ARTIGO 4º, DA LEI Nº 

1.060, DE 05 DE FEVEREIRO DE 1950 – DECISÃO REFORMADA - 

RECURSO PROVIDO. A concessão do benefício da justiça gratuita está 

condicionada a comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da Constituição 

Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita 

aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Demonstrado pelo 

requerente que se encontra na situação a que se refere o artigo 4º, da Lei 

Nº 1.060, de 05 de fevereiro de 1950, imperiosa a concessão do 

benefício. O artigo 5º da Lei 1.060/1950 prevê, em seu caput, que o juiz 

pode indeferir, de ofício, o pedido de gratuidade da justiça, caso tenha 

fundadas razões. A autora não junta prova de sua condição financeira, 

dessa feita, indefiro o pedido. Passo ao exame do MÉRITO. Os pedidos da 

autora são improcedentes. Trata-se de ação declaratória de inexistência 

de débito c/c indenização por danos morais em que JUDITE DOS SANTOS 

GUIMARAES promove em face de BANCO BRADESCO CARTÕES S/A. Em 

síntese, aduziu a proponente que sofreu limitação em se crédito diante da 

inserção indevida em cadastro de proteção ao crédito no valor de R$ 

219,68 (duzentos e dezenove reais e sessenta e oito centavos) em 

28/05/15. Contudo, esclareceu que nada deve a requerida, razão pela qual 

não se justifica a inserção de seu nome junto ao cadastro de pessoas 

inadimplentes. A Promovida por seu turno, informou que adotou todas as 

medidas para a verificação dos pressupostos de validade do ato jurídico, 

que a Requerente contraiu dívida inadimplida e acostou aos autos vasta 

documentação de defesa. Em razão de se tratar de relação de consumo, 

estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde a Reclamada está 

mais apta a provar o insucesso da demanda do que àquela a demonstrar a 

sua procedência, por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova 

elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Incumbe à Reclamada provar a veracidade de seus 

argumentos alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em 

razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas é fato 

extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do NCPC. Destarte, apesar de 

a presente ação tratar de relação de consumo – consistente em 

negativação indevida – a parte Reclamante não está dispensada de 

cooperar para o deslinde do feito. Outrossim, não se pode confundir a 

inversão do ônus da prova, deferida em casos de hipossuficiência do 

consumidor, com a ausência de dever pela parte Reclamante de consignar 

ao menos indícios de suas alegações. Assim, a Autora não se furta ao 

dever de cooperar com o deslinde processual. Não se pode transformar a 

técnica de julgamento de inversão do ônus da prova em verdadeira prova 

diabólica, sob pena de se obrigar o Réu a comprovar todas a nuances 

fáticas e legais, mesmo aquelas que estejam fora de sua esfera de 

cognição e conhecimento. Em análise minuciosa da documentação é 

clarividente a relação contratual, a parte adquiriu e utilizou os serviços da 

reclamada, sendo acostado os seguintes documentos pela defesa: · 

Faturas do cartão de crédito pelo período de 2014 a 2016 (ID 13307716); · 

Proposta de abertura de conta corrente (ID 13307723); · Documentos 

pessoais (ID 13307723 pag.5). Pois bem. Diferente do que foi informado 

pela Reclamante em sua inicial, a dívida é legitima e corresponde a 

inadimplência frente ao pagamento das faturas do cartão de crédito. 

Verifica-se dos documentos juntados que o ultimo pagamento realizado 

pela autora é relativa ao mês de março/2015 (id 13307716 pag. 11), sendo 

que não se registrou pagamento das demais faturas. Em assim sendo, 

apesar da Reclamante afirmar que não possui qualquer débito com a 

Reclamada, tal se mostra inidôneo, diante das provas colacionadas aos 

autos. Desta forma, restando comprovada a existência de relação 

contratual entre as partes, bem como a inadimplência quanto ao cartão de 

crédito, não há que se falar em cobrança indevida e tampouco em 

inexistência de débito. Posto isto, a Reclamante não teve em nenhum 

momento sua moral abalada, pois, conforme acima demonstrado nota-se 

que ela realizou contrato junto a Reclamada, deixando de efetuar os 

respectivos pagamentos, inexistindo assim, o direito da Reclamante a 

declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais. 

Nesta esteira, inexistindo o dano moral, inexiste também o direito à 

indenização pelo aborrecimento sofrido. DISPOSITIVO Posto isso, opino 

pela IMPROCEDÊNCIA da pretensão deduzida na inicial, declarando extinto 

o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. 

INDEFIRO o pedido de justiça gratuita. Deixo de condenar a reclamada no 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, por não 

serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). 

Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e 

anotações necessárias. Projeto de sentença sujeito à homologação do 

MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza Alessandra 
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Queiroz de Souza Juíza Leiga ___________________________ Vistos, 

etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 21 de junho de 2018. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000248-64.2018.8.11.0024. REQUERENTE: JANAILSON RIBEIRO LOPES 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos em sentença. Dispensado o relatório com 

fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, 

vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide em razão da 

desnecessidade de produção de prova em audiência. FUNDAMENTO E 

DECIDO. GRATUIDADE A parte solicitou a gratuidade da justiça, a parte 

autora acosta declaração de hipossuficiência, porém não acosta 

comprovante de renda. Sobre o tema o Tribunal de Justiça do Mato Grosso 

é pacífico: Número do Protocolo: 103276/2016 Data de Julgamento: 

22-11-2016 E M E N T A AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA PACIAL DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E MATERIAIS - INDEFERIMENTO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO 

DA JUSTIÇA GRATUITA – PROVA SATISFATÓRIA SOBRE 

IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DA REQUERENTE EM ARCAR COM O 

PAGAMENTO DAS CUSTAS – PROVA SUFICIENTE QUE SE ENCONTRA NA 

SITUAÇÃO A QUE SE REFERE O ARTIGO 4º, DA LEI Nº 1.060, DE 05 DE 

FEVEREIRO DE 1950 – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. A 

concessão do benefício da justiça gratuita está condicionada a 

comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da Constituição Federal, a dizer, “o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos”. Demonstrado pelo requerente 

que se encontra na situação a que se refere o artigo 4º, da Lei Nº 1.060, 

de 05 de fevereiro de 1950, imperiosa a concessão do benefício. O artigo 

5º da Lei 1.060/1950 prevê, em seu caput, que o juiz pode indeferir, de 

ofício, o pedido de gratuidade da justiça, caso tenha fundadas razões. O 

promovente não junta prova de sua condição financeira, dessa feita, 

indefiro o pedido. Ultrapassada a fase das preliminares, passo ao exame 

do MÉRITO. Trata-se de ação declaratória de inexistência de débitos c.c. 

reparação de danos promovida por Janailson Ribeiro Lopes em face de 

Telefônica Brasil S/A. Em síntese, aduziu o proponente que tentou efetuar 

uma compra por crediário mas não logrou êxito pois havia uma restrição 

em seu nome por uma suposta dívida contraída junto à requerida, no valor 

de R$ 74,98 (setenta e quatro reais e noventa e oito centavos), inscrita em 

06/11/16. Contudo, esclareceu que jamais firmou qualquer contrato com a 

ré, razão pela qual não se justifica a inserção de seu nome junto ao 

cadastro de pessoas inadimplentes. A requerida por seu turno, informou 

que adotou todas as medidas para a verificação dos pressupostos de 

validade do ato jurídico, que o reclamante contraiu dívida inadimplida 

referente a serviços de telefonia. Pois bem, considerando a relação de 

consumo que envolve as partes, a existência dos requisitos do artigo 6°, 

VIII do Código de Defesa do Consumidor e a relevância da matéria, uma 

vez que são notórios que problemas como este ocorrem ordinariamente 

nas prestações de serviços assemelhados aos oferecidos pela requerida, 

inverto o ônus da prova em favor do consumidor. Preliminarmente, anoto 

que a ré, muito embora tenha afirmado que tomou todas as providências 

no sentido de verificar os pressupostos de validade do negócio jurídico, 

não apresenta documentação suficiente para comprovar a relação com a 

parte, de sorte que a questão relativa a quem efetuou a contratação perde 

a relevância, já que não há prova da contratação pessoal pelo reclamante. 

Nota-se que a Reclamada em sua peça contestatória deixou de fazer 

provas da exigibilidade da dívida e a regularidade da negativação, uma vez 

que não juntou aos autos contrato, historio de ligações realizadas, extrato 

das faturas pagas e ordens de serviços, apenas faturas que não 

demonstram qualquer consumo, apenas o pagamento do valor fixo que 

alega ser de titularidade do Autor. Portanto, entendo que mesmo com 

todas as ferramentas que lhe são disponíveis a Requerida não 

desincumbiu do seu ônus probatório. Assim, faz jus a Requerente à 

desconstituição do débito negativado. Se isso não bastasse, consoante 

às regras dos artigos 6°, VIII e 14, ambos do Código de Defesa do 

Consumidor, saliento que a requerida também não comprovou as 

hipóteses do artigo 14, parágrafo 3° do CDC, ou seja, não fez prova da 

exclusão de sua responsabilidade, motivo por que responde objetivamente 

pelos danos decorrentes de seus produtos e serviços. Emerge, pois, sem 

respaldo a inserção do nome do requerente no serviço de proteção ao 

crédito. Como resultado do acima exposto, inquestionável o dano moral 

sofrido pelo autor que, certamente, não se limitou a um mero desconforto. 

Pode-se entender os danos morais como as lesões sofridas por uma 

pessoa, atingindo certos aspectos de sua personalidade em razão de 

injusta investida de outrem, causando avaria em sua moralidade e 

afetividade, fazendo brotar sentimentos de constrangimentos, vexames, 

sensações negativas e de desespero, em suma: de injustiça. Eis o 

seguinte ensinamento jurisprudencial: AGRAVO INTERNO. REDISCUSSÃO 

DA MATÉRIA. Não vindo aos autos questão capaz de alterar o julgamento 

monocrático é de ser mantida a decisão. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA EM 

NOME DA PARTE-AUTORA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. A ré não se 

desincumbiu do ônus de provar a contratação do serviço questionado pela 

parte-autora. Inviabilidade da realização de prova negativa consumidor, 

pelo que não se mostra correta a cobrança realizada pela demandada. A 

indevida inscrição do nome do postulante em cadastros restritivos de 

crédito acarreta dano moral indenizável. Trata-se do chamado dano moral 

in re ipsa. Fixação do montante indenizatório considerando o equívoco da 

ré, o aborrecimento e o transtorno sofridos pelo demandante, além do 

caráter punitivo-compensatório da reparação. Indenização fixada em R$ 

6.780,00, consoante os parâmetros utilizados por esta Câmara Cível em 

situações análogas. Aplicação do art. 557 do CPC. APELAÇÃO PROVIDA. 

AGRAVO INTERNO DESPROVIDO (Agravo Nº 70054617675, Décima 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Túlio de Oliveira Martins, 

Julgado em 27/06/2013) Assim, tenho que a reclamada encaminhou 

indevidamente os dados pessoais do proponete junto ao órgão de 

restrição ao crédito, cometendo ilícito civil. E, por ter praticado ato ilícito, 

deve responder pelas suas conseqüências. Qual seja, a de indenizar a 

vítima pelos danos morais experimentados de forma injusta. Além disso a 

ré ao aceitar celebrar contratos sem se ater a verdadeira identidade do 

solicitante, assumiu o risco de causar danos de ordem moral e patrimonial, 

respondendo por eles. Devemos levar em conta ainda, que a indenização 

por dano moral tem caráter ressarcitivo, vez que tem por objetivo 

compensar a parte inocente pelos danos causados pela desídia e inércia 

da parte ofensora. Os critérios para a estipulação do quantum 

indenizatório deve tomar por base, de forma não emocional, isenta e 

criteriosa as circunstâncias do fato, o grau da culpa, a duração do 

sofrimento, as partes psicológicas atingidas, as condições do ofensor e 

do ofendido e a dimensão da ofensa. O reclamante tem somente uma 

anotação no cadastro de inadimplentes em seu nome. Assim, sopesando 

os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, e ainda, os critérios 

comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo justa e 

razoável a condenação da reclamada ao pagamento da importância de R$ 

3.000,00 (três mil reais) que servirá, a um só tempo, para amainar o 

sofrimento experimentado pela parte reclamante, sem que isso importe em 

enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a reclamada a agir 

com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de 

caráter pedagógico. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 

487, inciso I do NCPC, opino pela PROCEDÊNCIA do pedido inaugural, para 

condenar a reclamada a pagar à parte reclamante o valor de R$ 3.000,00 

(três mil reais), a título de indenização por danos morais, devendo incidir a 

correção monetária pelo INPC/IBGE, desde o seu arbitramento, conforme 

súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir 

do evento danoso (Súmula 54 STJ). RECONHEÇO a inexigibilidade dos 
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débitos no valor de R$ 74,98 (setenta e quatro reais e noventa e oito 

centavos), inscrita em 06/11/16, discutido nos autos; DETERMINO a 

exclusão definitiva do nome da Reclamante dos órgãos de restrição de 

crédito, em relação unicamente a este débito; INDEFIRO a gratuidade da 

justiça. Deixo de condenar a reclamada no pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta 

fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). Preclusa a via recursal, 

aguarde-se manifestação do reclamante, apresentando cálculo do valor 

devido, visando o início da fase de cumprimento de sentença, nos termos 

do artigo 523 NCPC. Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado para 

pagamento, no prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% 

(dez por cento). Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz 

Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de 

Souza Juíza Leiga ___________________________ Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Chapada 

dos Guimarães, 21 de junho de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz 

de Direito
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VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000249-49.2018.8.11.0024. REQUERENTE: ROBSON LIMA DE 

ALVARENGA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório 

com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, 

vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide em razão da 

desnecessidade de produção de prova em audiência. FUNDAMENTO E 

DECIDO. GRATUIDADE A parte solicitou a gratuidade da justiça, a parte 

autora acosta declaração de hipossuficiência, porém não acosta 

comprovante de renda. Sobre o tema o Tribunal de Justiça do Mato Grosso 

é pacífico: Número do Protocolo: 103276/2016 Data de Julgamento: 

22-11-2016 E M E N T A AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA PACIAL DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E MATERIAIS - INDEFERIMENTO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO 

DA JUSTIÇA GRATUITA – PROVA SATISFATÓRIA SOBRE 

IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DA REQUERENTE EM ARCAR COM O 

PAGAMENTO DAS CUSTAS – PROVA SUFICIENTE QUE SE ENCONTRA NA 

SITUAÇÃO A QUE SE REFERE O ARTIGO 4º, DA LEI Nº 1.060, DE 05 DE 

FEVEREIRO DE 1950 – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. A 

concessão do benefício da justiça gratuita está condicionada a 

comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da Constituição Federal, a dizer, “o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos”. Demonstrado pelo requerente 

que se encontra na situação a que se refere o artigo 4º, da Lei Nº 1.060, 

de 05 de fevereiro de 1950, imperiosa a concessão do benefício. O artigo 

5º da Lei 1.060/1950 prevê, em seu caput, que o juiz pode indeferir, de 

ofício, o pedido de gratuidade da justiça, caso tenha fundadas razões. O 

promovente não junta prova de sua condição financeira, dessa feita, 

indefiro o pedido. Ultrapassada a fase das preliminares, passo ao exame 

do MÉRITO. Trata-se de ação declaratória de inexistência de débitos c.c. 

reparação de danos promovida por Robson Lima de Alvarenga em face de 

Telefônica Brasil S/A. Em síntese, aduziu o proponente que tentou efetuar 

uma compra por crediário mas não logrou êxito pois havia uma restrição 

em seu nome por uma suposta dívida contraída junto à requerida, no valor 

de R$ 172,18 (cento e setenta e dois reais e dezoito centavos), inscrita 

em 16/03/17. Contudo, esclareceu que jamais firmou qualquer contrato 

com a ré, razão pela qual não se justifica a inserção de seu nome junto ao 

cadastro de pessoas inadimplentes. A requerida por seu turno, informou 

que adotou todas as medidas para a verificação dos pressupostos de 

validade do ato jurídico, que o reclamante contraiu dívida inadimplida 

referente a serviços de telefonia. Pois bem, considerando a relação de 

consumo que envolve as partes, a existência dos requisitos do artigo 6°, 

VIII do Código de Defesa do Consumidor e a relevância da matéria, uma 

vez que são notórios que problemas como este ocorrem ordinariamente 

nas prestações de serviços assemelhados aos oferecidos pela requerida, 

inverto o ônus da prova em favor do consumidor. Preliminarmente, anoto 

que a ré, muito embora tenha afirmado que tomou todas as providências 

no sentido de verificar os pressupostos de validade do negócio jurídico, 

não apresenta documentação suficiente para comprovar a relação com a 

parte, de sorte que a questão relativa a quem efetuou a contratação perde 

a relevância, já que não há prova da contratação pessoal pelo reclamante. 

Nota-se que a Reclamada em sua peça contestatória deixou de fazer 

provas da exigibilidade da dívida e a regularidade da negativação, uma vez 

que não juntou aos autos contrato, histórico de ligações realizadas, 

extrato das faturas pagas e ordens de serviços, apenas telas sistêmicas 

que alega ser de titularidade do Autor. Portanto, entendo que mesmo com 

todas as ferramentas que lhe são disponíveis a Requerida não 

desincumbiu do seu ônus probatório. Assim, faz jus a Requerente à 

desconstituição do débito negativado. Se isso não bastasse, consoante 

às regras dos artigos 6°, VIII e 14, ambos do Código de Defesa do 

Consumidor, saliento que a requerida também não comprovou as 

hipóteses do artigo 14, parágrafo 3° do CDC, ou seja, não fez prova da 

exclusão de sua responsabilidade, motivo por que responde objetivamente 

pelos danos decorrentes de seus produtos e serviços. Emerge, pois, sem 

respaldo a inserção do nome do requerente no serviço de proteção ao 

crédito. Como resultado do acima exposto, inquestionável o dano moral 

sofrido pelo autor que, certamente, não se limitou a um mero desconforto. 

Há, sim, um desencadeamento de consequências, já que a inexistência de 

qualquer tipo de vínculo obrigacional entre as partes implica 

consequentemente a inexistência de qualquer dívida, e, não havendo 

débito, a inscrição do nome do autor no banco de restrição ao crédito é 

ilegal, e enseja, de per si, a responsabilidade da requerida. Salienta-se 

que, o caso envolve hipótese de dano moral in re ipsa, que dispensa a 

comprovação, bem como a demonstração da extensão do dano, sendo 

ocorrente porque evidenciado pelas circunstâncias do fato: 

RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES. [...]. 2. Prevalece no âmbito do Superior Tribunal de 

Justiça o entendimento de que o dano moral sofrido em virtude de indevida 

negativação do nome do autor se configura in re ipsa, ou seja, 

independentemente de prova. [...]. (AgRg no AREsp 638671/DF, STJ – 

Terceira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 06/08/2015, DJe 

24/08/2015). Assim, tenho que a reclamada encaminhou indevidamente os 

dados pessoais do proponete junto ao órgão de restrição ao crédito, 

cometendo ilícito civil. E, por ter praticado ato ilícito, deve responder pelas 

suas conseqüências. Qual seja, a de indenizar a vítima pelos danos 

morais experimentados de forma injusta. Além disso a ré ao aceitar 

celebrar contratos sem se ater a verdadeira identidade do solicitante, 

assumiu o risco de causar danos de ordem moral e patrimonial, 

respondendo por eles. Devemos levar em conta ainda, que a indenização 

por dano moral tem caráter ressarcitivo, vez que tem por objetivo 

compensar a parte inocente pelos danos causados pela desídia e inércia 

da parte ofensora. Os critérios para a estipulação do quantum 

indenizatório deve tomar por base, de forma não emocional, isenta e 

criteriosa as circunstâncias do fato, o grau da culpa, a duração do 

sofrimento, as partes psicológicas atingidas, as condições do ofensor e 

do ofendido e a dimensão da ofensa. O reclamante tem somente uma 

anotação no cadastro de inadimplentes em seu nome. Assim, sopesando 

os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, e ainda, os critérios 

comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo justa e 

razoável a condenação da reclamada ao pagamento da importância de R$ 

3.000,00 (três mil reais) que servirá, a um só tempo, para amainar o 

sofrimento experimentado pela parte reclamante, sem que isso importe em 

enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a reclamada a agir 

com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de 

caráter pedagógico. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 

487, inciso I do NCPC, opino pela PROCEDÊNCIA do pedido inaugural, para 

condenar a reclamada a pagar à parte reclamante o valor de R$ 3.000,00 
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(três mil reais), a título de indenização por danos morais, devendo incidir a 

correção monetária pelo INPC/IBGE, desde o seu arbitramento, conforme 

súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir 

do evento danoso (Súmula 54 STJ). RECONHEÇO a inexigibilidade dos 

débitos no valor de R$ 172,18 (cento e setenta e dois reais e dezoito 

centavos), inscrita em 16/03/17, discutido nos autos; DETERMINO a 

exclusão definitiva do nome da Reclamante dos órgãos de restrição de 

crédito, em relação unicamente a este débito; INDEFIRO a gratuidade da 

justiça. Deixo de condenar a reclamada no pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta 

fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). Preclusa a via recursal, 

aguarde-se manifestação do reclamante, apresentando cálculo do valor 

devido, visando o início da fase de cumprimento de sentença, nos termos 

do artigo 523 NCPC. Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado para 

pagamento, no prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% 

(dez por cento). Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz 

Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de 

S o u z a  J u í z a  L e i g a 

________________________________________________ Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Chapada 

dos Guimarães, 21 de junho de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz 

de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000251-19.2018.8.11.0024. REQUERENTE: MARIELE PEREIRA 

GAUDENCIO REQUERIDO: BANCO ITAUCARD S/A Vistos etc. Dispensado 

o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os 

autos, vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide em 

razão da desnecessidade de produção de prova em audiência. 

GRATUIDADE DA JUSTIÇA A parte solicitou a gratuidade da justiça, porém 

não acosta comprovante da sua condição. Sobre o tema o Tribunal de 

Justiça do Mato Grosso é pacífico: Número do Protocolo: 103276/2016 

Data de Julgamento: 22-11-2016 E M E N T A AGRAVO DE INSTRUMENTO 

– AÇÃO DE INEXISTÊNCIA PACIAL DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS E MATERIAIS - INDEFERIMENTO DE CONCESSÃO DO 

BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – PROVA SATISFATÓRIA SOBRE 

IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DA REQUERENTE EM ARCAR COM O 

PAGAMENTO DAS CUSTAS – PROVA SUFICIENTE QUE SE ENCONTRA NA 

SITUAÇÃO A QUE SE REFERE O ARTIGO 4º, DA LEI Nº 1.060, DE 05 DE 

FEVEREIRO DE 1950 – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. A 

concessão do benefício da justiça gratuita está condicionada a 

comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da Constituição Federal, a dizer, “o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos”. Demonstrado pelo requerente 

que se encontra na situação a que se refere o artigo 4º, da Lei Nº 1.060, 

de 05 de fevereiro de 1950, imperiosa a concessão do benefício. O artigo 

5º da Lei 1.060/1950 prevê, em seu caput, que o juiz pode indeferir, de 

ofício, o pedido de gratuidade da justiça, caso tenha fundadas razões. A 

autora não junta prova de sua condição financeira, dessa feita, indefiro o 

pedido. PRELIMINAR A preliminar de inépcia da inicial não merece 

prosperar, haja vista que o comprovante de endereço constante do ID 

13073313 está em nome do genitor da autora (ID 13073345), não havendo 

que se falar em ilegalidade de tal comprovante. Rejeitada a preliminar, 

passo ao exame do MÉRITO. Os pedidos da autora são improcedentes. 

Trata-se de ação anulatória de negócio jurídico c/c inexigibilidade de débito 

c/c indenização por danos morais em face MARIELE PEREIRA GAUDÊNCIO 

promove em face de BANCO ITAUCARD S/A. Em síntese, aduziu a 

proponente que sofreu limitação em se crédito diante da inserção indevida 

em cadastro de proteção ao crédito no valor de R$ 531,46 (quinhentos e 

trinta e um reais e quarenta e seis centavos) em 03/11/15 Contudo, 

esclareceu que jamais firmou qualquer contrato com a ré, razão pela qual 

não se justifica a inserção de seu nome junto ao cadastro de pessoas 

inadimplentes. A Promovida por seu turno, informou que adotou todas as 

medidas para a verificação dos pressupostos de validade do ato jurídico, 

que a Requerente contraiu dívida inadimplida e acostou aos autos vasta 

documentação de defesa. Em razão de se tratar de relação de consumo, 

estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde a Reclamada está 

mais apta a provar o insucesso da demanda do que àquela a demonstrar a 

sua procedência, por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova 

elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Incumbe à Reclamada provar a veracidade de seus 

argumentos alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em 

razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas é fato 

extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do NCPC. Destarte, apesar de 

a presente ação tratar de relação de consumo – consistente em 

negativação indevida – a parte Reclamante não está dispensada de 

cooperar para o deslinde do feito. Outrossim, não se pode confundir a 

inversão do ônus da prova, deferida em casos de hipossuficiência do 

consumidor, com a ausência de dever pela parte Reclamante de consignar 

ao menos indícios de suas alegações. Assim, a Autora não se furta ao 

dever de cooperar com o deslinde processual. Não se pode transformar a 

técnica de julgamento de inversão do ônus da prova em verdadeira prova 

diabólica, sob pena de se obrigar o Réu a comprovar todas a nuances 

fáticas e legais, mesmo aquelas que estejam fora de sua esfera de 

cognição e conhecimento. Em análise minuciosa da documentação é 

clarividente a relação contratual, a parte adquiriu e utilizou os serviços da 

reclamada, sendo acostado os seguintes documentos pela defesa: · Ficha 

de cobrança (ID 13488854); · Faturas do cartão de crédito pelo período de 

08/15 a 12/15 (ID 13488856); · Demais documentos que comprovam a 

relação jurídica existente entre as partes (ID 13488858). Pois bem. 

Diferente do que foi informado pela Reclamante em sua inicial, restou 

devidamente provado através de vasta documentação que tanto a autora 

adquiriu o cartão de crédito como passou diversos meses utilizando-o, 

sem efetuar o pagamento. Em assim sendo, apesar da Reclamante afirmar 

a inexistência de qualquer relação jurídica com a Reclamada, tal se mostra 

inidôneo, diante das provas colacionadas aos autos. Desta forma, 

restando comprovada a existência de relação contratual entre as partes, 

não há que se falar em cobrança indevida e tampouco em inexistência de 

débito. Posto isto, a Reclamante não teve em nenhum momento sua moral 

abalada, pois, conforme acima demonstrado nota-se que ela realizou 

contrato junto a Reclamada, deixando de efetuar os respectivos 

pagamentos, inexistindo assim, o direito da Reclamante a declaração de 

inexistência de débito e indenização por danos morais. Nesta esteira, 

inexistindo o dano moral, inexiste também o direito à indenização pelo 

aborrecimento sofrido. DA LITIGANCIA DE MÁ-FÉ A parte alega 

inexistência de relação contratual bem como que jamais realizou qualquer 

contrato com a requerida: “Ocorre que, de forma alguma, a requerente 

contratou com a requerida, nem emitiu qualquer autorização para que 

alguém usasse seu nome para tal, razão pela qual a cobrança e a 

restrição creditícia são totalmente infundadas..” A afirmação é inverídica e 

a empresa provou que a parte Reclamante contratou, bem como utilizou do 

cartão de crédito,, ou seja, litiga de má fé a fim de obter enriquecimento 

ilícito. Neste sentido é o enunciado do Fonaje: ENUNCIADO 136 – O 

reconhecimento da litigância de má-fé poderá implicar em condenação ao 

pagamento de custas, honorários de advogado, multa e indenização nos 

termos dos artigos 55, caput, da lei 9.099/95 e 18 do Código de Processo 

Civil (XXVII Encontro – Palmas/TO). Tendo em vista que a parte reclamante 

faltou com seu dever processual e deduziu uma pretensão totalmente 

desrevestida de fundamento fático e jurídico, obrando em litigância de 

má-fé, devendo por consequência imperiosa ser-lhe-á aplicado a multa 

prevista no art. 81, §2º do NCPC que ora arbitro em 3 (três) salários 

mínimos. Ademais, ainda, condeno a parte Reclamante ao pagamento das 

custas do processo, bem assim dos honorários do advogado que sugiro 

seja fixado no montante de R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do art. 

55 da Lei n.º 9.099/95. DISPOSITIVO Posto isso, OPINO pela 
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IMPROCEDÊNCIA da pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o 

feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. 

Tendo em vista que a parte Reclamante faltou com seu dever processual e 

deduziu uma pretensão totalmente desrevestida de fundamento fático e 

jurídico, obrando em litigância de má-fé, devendo por consequência 

imperiosa ser-lhe-á aplicado a multa prevista no art. 81, §2º do NCPC, in 

verbis: Art. 81. De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de 

má-fé a pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior a 

dez por cento do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária 

pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios 

e com todas as despesas que efetuou. § 2o Quando o valor da causa for 

irrisório ou inestimável, a multa poderá ser fixada em até 10 (dez) vezes o 

valor do salário-mínimo. Portanto, CONDENO a parte reclamante a pagar 

multa no valor de 03 salários mínimos, que atualmente perfaz a quantia de 

R$ 2.862,00 (dois mil oitocentos e sessenta e dois reais). Saliento que tal 

se faz necessário, vez que resta clarividente nos autos a tentativa da 

parte autora em: 1º) burlar o recolhimento de custas no caso de possível 

interposição de recurso; 2º) prevendo provável condenação em litigância 

de má-fé de acordo com taxas percentuais sobre o valor da causa, 

atribuiu à mesma valor irrisório; 3º) Induzir o Juízo a erro já que atribui à 

causa valor referente apenas à negativação discutida, apesar de solicitar 

a condenação também em dano moral, o que viola o disposto no art. 292, 

V e VI do CPC. Ademais, ainda, condeno a parte autora ao pagamento das 

custas do processo, bem assim dos honorários do advogado que sugiro 

seja fixado no montante de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 55 

da Lei n.º 9.099/95. INDEFIRO o pedido de justiça gratuita. Transitada em 

julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz 

Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de 

S o u z a  J u í z a  L e i g a 

_____________________________________________________ Vistos, 

etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 21 de junho de 2018. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010022-38.2014.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLA PATRICIA EPAMINONDAS DA SILVA OAB - MT0010868A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

8010022-38.2014.8.11.0024. REQUERENTE: ANDERSON FERREIRA DOS 

SANTOS REQUERIDO: SERASA S/A. Vistos etc. Conforme inteligência do 

artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Analisando o conjunto fático probatório apresentado, tenho que a 

presente reclamação desafia a extinção, sem resolução do mérito, ante a 

contumácia da parte autora. Devidamente intimada, a parte reclamante 

deixou de comparecer a audiência de conciliação. (ID 13549481) O artigo 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, determina que o processo deverá ser 

extinto, sem julgamento do mérito, sempre que o autor, sem justo motivo, 

deixar de comparecer pessoalmente à sessão de conciliação ou a 

audiência de instrução e julgamento. Ademais, o Enunciado 20 do FONAJE, 

entende que o comparecimento pessoal da parte a audiência é obrigatório. 

Assim sendo, não tendo comparecido a audiência de conciliação e 

tampouco apresentado justificativa plausível, opino pela EXTINÇÃO do 

presente feito, com fulcro no art. 51, I, da Lei 9.099/95. Considerando 

ainda que não houve comprovação de que a ausência decorreu de força 

maior (art. 51, §2º, Lei 90.99/95 c.c. art. 334, §8º do CPC), CONDENO a 

parte Reclamante no pagamento das custas processuais, conforme 

orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o 

ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento das custas 

processuais deste feito. Projeto de sentença sujeito à homologação do 

MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza Alessandra 

Q u e i r o z  d e  S o u z a  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o 

projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da 

Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. Chapada dos Guimarães, 21 de junho de 2018. Leonísio Salles de 

Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000055-49.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

GILZA DE LIMA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS DOMINGOS DA SILVA OAB - MT0004907A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO LUIZ CUNHA DOS SANTOS OAB - SP265931 (ADVOGADO)

DEISE STEINHEUSER OAB - SP255862 (ADVOGADO)

SERGIO ROBERTO DE OLIVEIRA OAB - SP75728 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000055-49.2018.8.11.0024. REQUERENTE: GILZA DE LIMA OLIVEIRA 

REQUERIDO: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. Vistos etc., Trata-se de 

acordo entabulado entre as partes que foi cumprido de forma integral (ID 

13491550). Com efeito, disciplina o art. 924, II do Código de Processo Civil 

que a extinção da execução ocorre quando há satisfação da obrigação. 

No caso, restou demonstrado de forma inequívoca o adimplemento da 

dívida, considerando que os valores se encontram devidamente quitados, 

razão pela qual, a extinção do feito é medida que se impõe. Ante o 

exposto, julgo e declaro extinta a presente execução de sentença, com 

fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código de Processo Civil. 

Arquive-se Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz 

Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de 

S o u z a  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

__ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto 

de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 21 de junho de 2018. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000327-43.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO DA SILVA MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX ALVES DE SOUZA OAB - MT24106/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000327-43.2018.8.11.0024. REQUERENTE: RONALDO DA SILVA 

MORAES REQUERIDO: HALISON RODRIGUES DE BRITO Vistos etc. A parte 

reclamante requereu a desistência através de petição no ID 13346785, por 

conta da quitação da dívida. Nos termos do estatuído no artigo 200, 

parágrafo único, do NCPC, a desistência da ação somente produz seus 

efeitos após a homologação Judicial. Ante o exposto, para que produza os 

seus jurídicos e legais efeitos, opino pela HOMOLOGAÇÃO DO PEDIDO DE 

DESISTÊNCIA desta reclamação, e, em consequência, JULGO EXTINTO 

este feito, sem exame do mérito, com fulcro no disposto artigo 485, inciso 

VIII, do Novo Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme 

art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 
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sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 21 de junho de 2018. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000637-20.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

KARLA DA SILVA MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLA DA SILVA MIRANDA OAB - MT20559-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

LOJAS AVENIDA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT0004676A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000637-20.2016.8.11.0024. REQUERENTE: KARLA DA SILVA MIRANDA 

REQUERIDO: CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA., LOJAS 

AVENIDA LTDA Vistos etc. Trata-se de Embargos de Declaração 

interposto pela parte sucumbente quanto a alegação de omissão na 

sentença de improcedência que não analisou os documentos que seriam 

capazes de comprovar o direito invocado, bem como não concedeu os 

benefícios da justiça gratuita. Pois bem. Os Embargos de Declaração 

buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou, omissão, que 

podem acometer a decisão judicial, sendo necessário a existência de vício 

intrínseco do decisium, para comportar a oposição dos embargos. Assim, 

o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento. No 

caso em concreto, não se configura a omissão alegada, pretendendo a 

parte embargante, na realidade, o revolvimento da matéria já apreciada na 

sentença. Assentado na doutrina e jurisprudência que, não há vício de 

omissão ou contradição se no julgamento declinados os fatos e os 

fundamentos do convencimento do julgador. Ante o exposto e por tudo 

mais que dos autos consta, OPINO pelo conhecimento dos embargos de 

declaração, posto que tempestivos e no mérito OPINO PELO SEU NÃO 

PROVIMENTO. Sem custas e honorários advocatícios, face ao disposto 

nos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. Intimem-se as partes. Dessa 

intimação, reiniciar-se-á o prazo para eventual recurso, de acordo com o 

artigo 50 da lei 9.099/95. Projeto de sentença sujeito à homologação do 

MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza Alessandra 

Q u e i r o z  d e  S o u z a  J u í z a  L e i g a 

_________________________________________ Vistos,  etc . 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Chapada 

dos Guimarães, 21 de junho de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000546-90.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

LUBIA DANTAS TENUTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Diego Reis Carmona OAB - MT20889/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARACI MIRANDA DE FIGUEIREDO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MOSAR FRATARI TAVARES OAB - MT0003239A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000546-90.2017.8.11.0024. REQUERENTE: LUBIA DANTAS TENUTA 

REQUERIDO: ARACI MIRANDA DE FIGUEIREDO Vistos etc. Conforme 

inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. 

Ainda, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo 

ao julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade de dilação 

probatória. Inexistindo preliminares, passo a análise do MÉRITO. No caso 

em comento, alega a Autora ser credora da Ré ante ao não pagamento 

dos seguintes cheques: CHEQUE VALOR DATA DO PAGAMENTO 000010 

R$ 1.175,00 15/11/15 000011 R$ 1.175,00 15/12/15 000012 R$ 1.175,00 

15/01/16 000014 R$ 2.280,00 30/11/15 000018 R$ 1.145,00 30/11/15 

Informa que tentou receber o crédito, mas sem sucesso. Em sede de 

defesa a Ré argumenta quanto a má-fé da Autora ao tentar receber tais 

valores, pois mencionados cheques foram emprestados a autora por 

amizade na tentativa de quitar suas dívidas com outros devedores. Pois 

bem. Inobstante as alegações da Ré, vislumbra-se que sua irresignação 

não procede, na medida em que reconhece a existência da relação 

comercial entre as partes sendo que a responsabilidade pelo pagamento 

da cártula é do seu emitente. Tendo emprestado voluntariamente, como 

admite, e assinado o cheque, responsabilizou-se pelo pagamento deste, 

não podendo alegar exceções de natureza pessoal contra a Autora, que 

se presume tenha recebido a cártula de boa-fé, e cuja má-fé, aliás, deve 

ser provada. A propósito: “COBRANÇA DE CHEQUE. AÇÃO DE 

LOCUPLETAMENTO. CHEQUE DEVOLVIDO POR INSUFICIÊNCIA DE 

FUNDOS. ALEGAÇÃO DE EMPRÉSTIMO DO TÍTULO A TERCEIRO. 

DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO 

SUBJACENTE. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE FATO EXTINTIVO, IMPEDITIVO 

OU MODIFICATIVO DO DIREITO O AUTOR, ÔNUS QUE COMPETIA AO RÉU. 

ART. 333, II, DO CPC. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO VERIFICADA. 

SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. Trata-se de 

ação de cobrança de cheque prescrito, devolvido por insuficiência de 

fundos, em que o demandado sustenta ter emprestado o título a terceiro, 

requerendo, assim, a improcedência do pedido. Em sendo o réu o emitente 

do cheque, responde perante o credor pela insuficiência de fundos, já que 

assume a posição de garantidor do débito frente ao portador, 

independentemente do fato de ter, ou não, emprestado o título a terceiro. 

Não tendo demonstrado qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo 

do direito do autor, nos termos do art. 333, II, do CPC, deve ser mantida a 

sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, nos termos do art. 

46da Lei nº 9.099/95. O pedido de condenação do demandado à litigância 

de má-fé, formulado em contrarrazões, não merece prosperar, porquanto 

não configuradas as hipóteses do art. 17 do CPC. RECURSO 

DESPROVIDO.” (TJ-RS, Recurso Cível Nº 71004086294, Terceira Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Alexandre de Souza Costa 

Pacheco, Julgado em 28/03/2013). É sabido e notório que o cheque é 

ordem de pagamento à vista e uma vez circulando ou entregue a portador 

de boa-fé, transforma-se em título de crédito, formal e abstrato, sem mais 

qualquer vinculação com o negócio jurídico que determinou a sua emissão. 

Por ser ordem de pagamento à vista, não se permite a discussão da 

“causa debendi”. A jurisprudência é no mesmo diapasão, assim: 

“EMBARGOS À EXECUÇÃO. CHEQUE. INDAGAÇÃO DA CAUSA DEBENDI. 

INADMISSIBILIDADE. MERAS ALEGAÇÕES. IMPROCEDÊNCIA. PRELIMINAR 

DE NULIDADE DA CITAÇÃO REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO.” (TJMT - 

Apel. nº 19.020, Rel. Des. Athaide Monteiro da Silva, j. 17/07/97) 

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

PROTESTO DE CHEQUES ENDOSSADOS AO BANCO RÉU – PROCEDÊNCIA 

- OPERAÇÃO DE DESCONTO DE TÍTULOS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE 

PASSIVA – REJEIÇÃO – MÉRITO: ALEGADA BOA-FÉ NO RECEBIMENTO 

DOS TÍTULOS E EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO AO PROTESTO – 

ACOLHIMENTO – CHEQUE - INDISCUTIBILIDADE DA CAUSA DEBENDI E 

INOPONIBILIDADE DE EXCEÇÕES PESSOAIS (DESACORDO COMERCIAL) 

AO PORTADOR DO CHEQUE – ART.25 DA LEI Nº 7.357/85 – NÃO 

DEMONSTRAÇÃO DE MÁ-FÉ DO ENDOSSATÁRIO OU CONLUIO COM O 

ENDOSSANTE PARA PREJUDICAR A DEFESA DO EMITENTE – AÇÃO 

IMPROCEDENTE – SUCUMBÊNCIA INVERTIDA – VERBA HONORÁRIA – 

ART.20, §4º, CPC – RECURSO PROVIDO. (...). Diferentemente das 

duplicatas, que são eminentemente causais, os cheques não ficam 

atrelados a uma causa subjacente e, diante da literalidade e da autonomia 

que o caracteriza, pode perfeitamente circular, de modo que o crédito por 

ele representado passa a pertencer a quem o portar. Art. 25 da Lei n.º 

7.357/85. Não demonstrada a má-fé do adquirente ou o conluio com o 

portador anterior, tem-se que o endossatário translativo, terceiro 

possuidor de boa-fé, exercita um direito próprio, pois a ele pertence o 

título, sendo correto o seu protesto diante da falta de pagamento. 

Reformada a sentença para o fim de julgar improcedente a demanda, 

devem os ônus sucumbenciais ser invertidos, com o redimensionamento 

do valor da verba com base na regra do §4º do art.20 do CPC, ante a 

ausência de condenação.” (TJ-MT, Ap 98164/2014, DESA. MARILSEN 
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ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 01/04/2015, 

Publicado no DJE 10/04/2015). É o princípio da inoponibilidade da exceção 

pessoal que, no caso da Ré, tem plena aplicação, ex vi do disposto na Lei 

nº 7.357/85, estatuindo que: “Art. 25 - Quem for demandado por obrigação 

resultante de cheque não pode opor ao portador exceções fundadas em 

relações pessoais com o emitente, ou com os portadores anteriores, salvo 

se o portador o adquiriu conscientemente em detrimento do devedor.” Uma 

vez emitido o cheque é irretratável e o emitente não tem ação para anulá-lo 

com fundamento em alegação de falta de causa para a obrigação que ele 

procurou extinguir. Por tratar-se de cheque, o deslinde encontra-se na 

natureza e característica do título, portanto o motivo da origem do cheque, 

tendo em vista sua abstração, não deve ser indagado. Nesse sentido: 

“CHEQUE. Título ao portador. Alegação de vinculação a negócio celebrado 

com terceiro não realizado. Anulação pretendida. Inadmissibilidade. 

Tratando-se de cheque ao portador, que pode circular livremente, 

mediante simples tradição manual, fica o emitente obrigado a fazer o 

pagamento a quem o apresentar. Ocorrendo a tradição, nenhum vínculo se 

estabelece entre o emitente e o detentor do título, que, por isso, pode 

exigir o pagamento, na condição de portador de boa-fé.” (RT 610/136). 

Portanto, não há que se falar em inexistência de débito, sendo legítima a 

cobrança realizada pela Autora, pois, existente a dívida, que não foi 

constituída por prática de erro ou ignorância, dolo, coação, simulação ou 

fraude do título. Quanto ao pedido contraposto formulado pela Ré, tem-se 

que o mesmo não merece guarida, visto não se tratar de obrigação 

referente aos cheques objetos da ação de cobrança, conforme determina 

o artigo 31 da lei 9.099/95. DISPOSITIVO Assim, com fundamento no artigo 

487, I, do NCPC, opino pela PROCEDÊNCIA dos pedidos da demanda para 

CONDENAR a promovida, ao pagamento do valor de R$ 9.810,79 (Nove mil 

oitocentos e dez reais e setenta e nove centavos), corrigido 

monetariamente pelo índice oficial INPC/IBGE e juros simples de 1% ao mês 

a partir do ajuizamento da ação. Deixo de condenar a Reclamada ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, por não 

serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). 

Preclusa a via recursal, aguarde-se no prazo de cinco dias a 

apresentação do cálculo do valor devido visando o início da fase de 

cumprimento de sentença, nos termos do artigo 523 do NCPC. 

Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado para pagamento, no 

prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10%, não incluindo 

honorários advocatícios constante na segunda parte do mencionado 

disposto legal em face do Enunciado 97 do Fonaje. Projeto de sentença 

sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 

9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga 

_________________________________ Vistos, etc. HOMOLOGO, para 

que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 25 de 

junho de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito Parte 

superior do formulário Parte inferior do formulário Parte superior do 

formulário Parte inferior do formulário

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000480-13.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

IZONILDES PIO DA SILVA (REQUERENTE)
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HILTON GIOVANI NEVES (REQUERIDO)

VERA LUCIA SOARES GOMES (REQUERIDO)

ZAIRA DE MELO PEREIRA (REQUERIDO)

REGINA DELIBERAI TREVISAN (REQUERIDO)

ADVAIR ALVES BATISTA (REQUERIDO)

LUIZ RENATO DE BARROS BAMBIRRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000480-13.2017.8.11.0024. REQUERENTE: IZONILDES PIO DA SILVA 

REQUERIDO: CONDOMINIO RESIDENCIAL SAINT GERMANY, REGINA 

DELIBERAI TREVISAN, VERA LUCIA SOARES GOMES, HILTON GIOVANI 

NEVES, LUIZ RENATO DE BARROS BAMBIRRA, ADVAIR ALVES BATISTA, 

ZAIRA DE MELO PEREIRA Vistos etc.. Dispensado o relatório com 

fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, 

vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide em razão da 

desnecessidade de produção de outras provas. FUNDAMENTO.DECIDO. O 

Autor pretende através desta ação a declaração de nulidade dos atos da 

Convocação da Assembleia Condominial datada de 11/06/17. Por ser 

oportuno, informo que analiso a presente ação de acordo com os 

documentos trazidos nestes autos, como também através dos 

d o c u m e n t o s  c o n s t a n t e s  d o s  a u t o s  e m  a p e n s o 

(1000489-72.2017.8.11.0024). E, ao examinar a vasta documentação, 

entendo não assistir razão ao Requerente em seus argumentos. A 

pretensão delimitada neste processo é apenas e tão somente a 

decretação de nulidade dos Atos da Assembleia extraordinária ocorrida 

em 11/06/17. Inclusive registra-se que a petição de id 8690305 sequer 

pode ser considerada, visto se tratar de condições de inelegibilidade de 

outros condôminos, isto é, fatos diversos e distantes do pedido principal 

que, repita-se, é a declaração de nulidade da Convocação e da 

Assembleia Extraordinária realizada. Pois bem, para que a Assembleia 

extraordinária fosse declarada nula, era necessário que a convocação 

estivesse em desacordo com a convenção do condomínio e com as 

diretrizes emanadas do Código Civil, o que não ocorreu. Como bem anotou 

o D. Magistrado quando da concessão do pedido liminar nos autos em 

apenso, a Assembleia Extraordinária foi legitimamente convocada, sendo 

válidos todos os atos lá perpetrados, conforme se segue: “Em análise 

sumária de cognição, verifica-se a probabilidade do direito dos autores, 

que demonstraram inicialmente, que a assembleia extraordinária foi 

convocada de acordo com o que deter mina a Convenção do Condomínio 

(cláusula 23, parágrafo segundo) e o Código Civil (artigo 1.355), ou seja, a 

convocação foi feita por ao menos ¼ dos condôminos, mediante 

publicação de edital em jornal de grande circulação, e com anuncio da data 

e hora da assembleia com antecedência de 5 (cinco) dias. E ainda, que na 

ocasião da assembleia, realizada em 11 de julho de 2017, dos 14 

condôminos proprietários de imóveis no condomínio, 10 (dez) deles 

votaram a favor da destituição da atual gestão, o que corresponde a 

maioria absoluta dos membros, conforme determina o artigo 1.349 do 

Código Civil. Assim, em princípio, as decisões ali tomadas, mostram-se 

legitimas, uma vez que a Convenção do Condomínio prevê o afastamento 

imotivado do síndico, de acordo com a cláusula 15ª, parágrafo segundo: 

“O síndico poderá ser destituído a qualquer tempo, com ou sem justa 

causa, pela maior ia absoluta dos condôminos, devendo ele, nesse caso, 

prestar imediatamente as contas de sua gestão” Ressalto o perigo de 

dano decorre da não observância do direito de escolha dos condôminos, o 

que vai contra o estatuto, nos termos da cláusula 15ª, parágrafo segundo. 

Assim, defiro a tutela almejada para DETERMINAR o afastamento da atual 

gestão do condomínio, nos termos da assembleia realizada em 11/6/2017”. 

Por outro lado, impende registrar que o fundamento principal do Autor para 

a declaração de nulidade do Ato de Convocação da Assembleia 

Extraordinária é a inadimplência de dois condôminos que assinaram a 

convocação. Com efeito, não existe proibição alguma, quer seja em lei ou 

na convenção do condomínio, que obste os condôminos inadimplentes de 

integrarem o quórum de convocação para assembleia. O artigo 1.355 do 

Código Civil prevê que as "assembleias extraordinárias poderão ser 

convocadas pelo síndico ou por um quarto dos condôminos". Não há 

restrição ou qualificação especial para esse percentual exigido pela lei. A 

convenção do Condomínio réu a esse respeito, em seu artigo 23, 

parágrafo segundo, dispõe apenas que: "No caso da Assembleia Geral 

Extraordinária, a convocação será pelo síndico, pelo conselho consultivo 

ou por ¼ (um quarto) da totalidade dos votos do condomínio". Ora, há de 

distinguir direito de voto do condômino do direito de convocar assembleia, 

previsto no citado artigo 1355 do CC. Quanto ao primeiro, o artigo 1335, III, 

do CC reconhece como direito do condômino “votar nas deliberações da 

assembleia e delas participar, estando quite”. Como regra restritiva que é, 

deve ser interpretada restritivamente. Não pode, pois, ser invocada para 

obstar o exercício da prerrogativa de convocação de assembleia. Logo, 

entendo que os inadimplentes também podem compor o quórum para 

convocação de assembleia. No mesmo sentido, é a jurisprudência: CIVIL. 

PROCESSO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DECISÃO CONDOMINIAL. 

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. CONVOCAÇÃO. PREVISÃO 

LEGAL. DESTITUIÇÃO DE SÍNDICO. QUÓRUM QUALIFICADO. ARTIGO 1349 

DO CC/02. PROPORÇÃO EXIGIDA ENTRE OS PRESENTES À ASSEMBLEIA 

CONVOCADA. 1. Nos termos do Art. 1.355 do Código Civil, "assembléias 

extraordinárias poderão ser convocadas pelo síndico ou por um quarto 
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dos condôminos", não havendo proibição, em lei ou na convenção de 

condomínio, que impeça condôminos inadimplentes de participar do quórum 

de convocação da Assembléia. 2. O Art. 1349 do Código Civil, ao 

estabelecer quórum mínimo para destituição de síndico, faz referência 

apenas aos condôminos presentes, não fazendo qualquer remissão à 

massa condominial. Vale dizer, o quórum de maioria absoluta previsto na 

lei civilista, deve ter como parâmetro os condôminos participantes da 

assembléia geral extraordinária especialmente convocada para aquela 

deliberação. 3. Recurso não provido. (Acórdão n.893325, 

20140110855513APC, Relator: CRUZ MACEDO, Revisor: FERNANDO 

HABIBE, 4ª TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/09/2015, Publicado no 

DJE: 25/09/2015. Pág.: 154) Assim, voltando-se para o caso dos autos, a 

exigência de ¼ dos condôminos foi cumprida. Ademais, vislumbro também 

atendido o requisito do artigo 1349 do CC que diz: “A assembléia, 

especialmente convocada para o fim estabelecido no §2º do artigo 

antecedente, poderá, pelo voto da maioria absoluta de seus membros, 

destituir o síndico que praticar irregularidades, não prestar contas, ou não 

administrar convenientemente o condomínio.” A assembleia foi convocada 

para esse fim, como se depreende do edital de convocação de ID 8730421 

dos autos em apenso. Reputada válida a convocação, impõe-se examinar 

a validade da própria assembleia extraordinária. O artigo 1349 acima 

referido exige, nesse caso, apenas a “maioria absoluta dos seus membros 

(da Assembleia)”. Sobre isso, já decidiu o STJ que se trata dos 

“presentes” no ato: RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. CONDOMÍNIO. 

SÍNDICO. DESTITUIÇÃO. QUÓRUM DE VOTAÇÃO. ART. 1.349 DO CÓDIGO 

CIVIL. INTERPRETAÇÃO. MAIORIA DOS MEMBROS PRESENTES NA 

ASSEMBLEIA. 1. O quórum exigido no Código Civil para a destituição do 

cargo de síndico do condomínio é a maioria absoluta dos condôminos 

presentes na assembleia geral extraordinária. 2. Interpretação literal e 

teleológica do artigo 1.349 do Código Civil. 3. RECURSO ESPECIAL 

DESPROVIDO. (STJ, REsp 1266016/DF, TERCEIRA TURMA, Rel. Min. 

PAULO DE TARSO SANSEVERINO, j. 18/12/2014 e publ. no DJe 

05/02/2015). Assim, vislumbra-se da Ata da Assembleia de ID 8730453 

dos autos em apenso, que dá totalidade de 14 (quatorze) condôminos, 10 

(dez) votaram pela destituição da atual gestão, isto é número superior ao 

necessário. Portanto, não há razões para que se acolha o pedido autoral. 

DISPOSITIVO Posto isso, opino pela IMPROCEDÊNCIA da pretensão 

deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, inciso I, do CPC. Deixo de condenar o Autor no 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, por não 

serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). 

Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e 

anotações necessárias. Projeto de sentença sujeito à homologação do 

MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza Alessandra 

Queiroz de Souza Juíza Leiga ___________________________ Vistos, 

etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 25 de junho de 2018. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito
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Advogado(s) Polo Ativo:

MARIZA RIVAROLA ROCHA OAB - MS5896 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000212-22.2018.8.11.0024. REQUERENTE: GILBERTO GOMES DOS 

SANTOS REQUERIDO: VIA VAREJO S/A Vistos em sentença. Dispensado 

o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. GRATUIDADE A 

parte solicitou a gratuidade da justiça, a parte autora acosta declaração de 

hipossuficiência, porém não acosta comprovante de renda. Sobre o tema 

o Tribunal de Justiça do Mato Grosso é pacífico: Número do Protocolo: 

103276/2016 Data de Julgamento: 22-11-2016 E M E N T A AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA PACIAL DE DÉBITOS C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - INDEFERIMENTO DE 

CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – PROVA 

SATISFATÓRIA SOBRE IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DA REQUERENTE 

EM ARCAR COM O PAGAMENTO DAS CUSTAS – PROVA SUFICIENTE QUE 

SE ENCONTRA NA SITUAÇÃO A QUE SE REFERE O ARTIGO 4º, DA LEI Nº 

1.060, DE 05 DE FEVEREIRO DE 1950 – DECISÃO REFORMADA - 

RECURSO PROVIDO. A concessão do benefício da justiça gratuita está 

condicionada a comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da Constituição 

Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita 

aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Demonstrado pelo 

requerente que se encontra na situação a que se refere o artigo 4º, da Lei 

Nº 1.060, de 05 de fevereiro de 1950, imperiosa a concessão do 

benefício. O artigo 5º da Lei 1.060/1950 prevê, em seu caput, que o juiz 

pode indeferir, de ofício, o pedido de gratuidade da justiça, caso tenha 

fundadas razões. O promovente não junta prova de sua condição 

financeira, dessa feita, indefiro o pedido. PRELIMINARES A preliminar de 

ilegitimidade passiva alegada pela Reclamada não merece acolhimento. A 

sua legitimidade decorre da atividade que ostenta na relação de consumo 

e bem assim da própria disposição legal (CDC, art. 14). Transcrevo: Art. 

14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência 

de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Daí porque não 

se há de afastar a sua legitimidade pelo fato de haver a solidariedade, e 

tampouco se torna necessário o litisconsórcio, de modo que pode o 

consumidor demandar contra um, contra o outro ou ainda contra ambos. 

Também não merece acolhida a alegação de incompetência do Juízo, 

porquanto não se trata de causa complexa que demandaria realização de 

prova pericial, estando, aliás, a postulação instruída com documentos 

hábeis ao deslinde da causa. Superadas as preliminares, autorizado o 

julgamento antecipado da lide, na forma do art. 355 do CPC. MÉRITO 

Cuida-se de reclamação em que a causa de pedir reside na alegação de 

defeito não sanado no prazo legal no aparelho Split 12.000B LG 

TSNC122H4WO frio 220V. Pede, por provimento, o conserto do aparelho 

ou a restituição do valor pago, bem como a reparação por danos morais. 

Analisando detidamente os documentos juntados pelas partes, tem-se que 

a pretensão do autor merece prosperar parcialmente. De início, assinalo 

que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, visto 

que a requerida é a entidade fornecedora do produto adquirido pela 

consumidora (arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor). Em 

apertada síntese, alega o autor que, no dia 17/10/2015, adquiriu perante a 

empresa ré aparelho Split 12.000B LG TSNC122H4WO frio 220V, no valor 

de R$ 1.049,00 (um mil e quarenta e nove reais) com garantia de 1 (um) 

ano pela fábrica, contratando também a garantia estendida pela 

seguradora até 16/10/2018. No entanto, em março de 2018, o aparelho 

apresentou defeitos. Como estava dentro do prazo da garantia estendida, 

entrou em contato com a seguradora que enviou um técnico em sua 

residência. Ocorre que o técnico concluiu que a instalação do aparelho 

não foi realizada de modo correto, o que teria gerado o defeito, fato este 

contestado pelo Autor, visto que o aparelho de ar condicionado além de 

ter sido instalado por empresa capacitada, ainda funcionou perfeitamente 

por mais de dois anos. Pois bem. Ao analisar o contexto fático-probatório 

que aparelha o presente caderno processual, bem de se observar que 

parcial razão acompanha o autor. Não há dúvidas de que o consumidor 

adquiriu o aparelho de ar condicionado objeto dos autos perante a 

empresa ré, bem como contratou a garantia estendida. A documentação 

acostada ao processo não deixa dúvidas quanto a tais circunstâncias (IDs 

12971476 e 12971479). Assim sendo, comprovado nos autos a 

contratação por parte da consumidora da garantia estendida perante a 

seguradora, aliado ao fato de que o bem apresentou defeitos ainda dentro 

do período de validade do contrato de seguros (início de março/2018), é 

de compreender perfeitamente que o consumidor faz jus à indenização 

securitária contratada. Através do Chamado n. 96869431 em que o 

técnico apurou o defeito no ar condicionado, ganha credibilidade a versão 

historiada na petição inicial de que o bem adquirido apresentou defeitos 

ainda dentro do prazo da garantia estendida. O art. 18, § 1º do CDC 

preconiza que “não sendo o vício sanado no prazo máximo de 30 dias, 

pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha: I – a 

substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas 

condições de uso, ou II – a restituição imediata da quantia paga, 
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monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos”. 

Não há previsão de pagamento de franquia. Ao menos não se visualizou 

esse item na cópia do contrato encartada pelo consumidor, e a empresa ré 

não se desincumbiu de trazer ao processo a cópia integral do contrato 

entabulado com o consumidor. Assim sendo, faz jus o autor ao 

recebimento da indenização securitária contratada consistente na 

substituição do produto defeituoso por um outro novo e mesma espécie e 

valor, ou o pagamento da quantia em dinheiro indicada no documento 

fiscal, que, no caso vertente, foi de R$ 1.049,00 (um mil e quarenta e nove 

reais) No concernente ao pedido de indenização por danos morais, melhor 

sorte não socorre o autor. A experiência comum revela que o pleno 

acesso aos Juizados Especiais Cíveis tem propiciado uma demanda 

assustadoramente crescente de ações de reparação por danos 

extrapatrimoniais embasadas, em grande quantidade, por fatos comuns do 

cotidiano (Art. 5º da Lei nº 9.099/95). Por rotina, constata-se a confusão 

interpretativa entre um evento que contundentemente caracteriza dano 

moral (seqüelas psicológicas duradouras) daquele que retrata mero 

episódio passageiro ou simples aborrecimento diuturno. O dano moral é 

aquele que agride, violente, ultraje, menospreze de forma acintosa ou 

intensa a dignidade humana, em que a pessoa possa se sentir reduzida ou 

aniquilada em sua existência jurídica, daí porque não seria razoável inserir 

nesse contexto meros contratempos, pena de minimizar um instituto 

jurídico de excelência constitucional (Art. 5º, incisos V e X, da 

Constituição Federal). Como exemplos de efetivo dano extrapatrimonial 

teríamos: a da pessoa que "perdeu" um ente querido; a do paciente a 

quem teria sido diagnosticado doença terrível e num superveniente exame 

nada foi detectado; a do sujeito que experimenta grave lesão corporal em 

decorrência de qualquer tipo de acidente; a de um indivíduo que é 

injustamente "negativado" nos órgãos de proteção ao crédito e sem que 

nada tenha contribuído (omissão) para esse estado de coisas; a de um 

cidadão que teve a integridade psicológica afetada por atos insanos ou 

abusivos ou criminosos. No caso concreto (demora quanto ao 

recebimento da indenização securitária), a situação não espelha 

duradoura e intensa afetação à dignidade da parte autora, senão simples 

contratempo do dia-a-dia que foi maximizado na petição inicial e que em 

momento algum tem a eficácia de conferir dano moral indenizável, inclusive 

porque o lapso temporal entre o defeito do aparelho e o ajuizamento da 

ação foi de menos de um mês. DISPOSITIVO Ante o exposto, com fulcro 

no artigo 487, I, do NCPC, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido 

inaugural, para condenar a Reclamada a consertar o aparelho de ar 

condicionado objeto destes autos, alternativamente entregar outro 

aparelho de ar condicionado, de mesma espécie e valor, ou, ainda, pagar 

ao autor a quantia de R$ 1.049,00 (um mil quarenta e nove reais), 

acrescida de juros legais e correção monetária pelo INPC, a contar da 

citação. Caso não seja possível o conserto do aparelho de ar 

condicionado, após o recebimento do novo aparelho ou da restituição da 

importância paga pelo autor, deverá o requerido providenciar a retirada do 

bem defeituoso na residência deste em até 30 dias, sem que haja qualquer 

ônus. Indefiro o pedido de justiça gratuita. Deixo de condenar a reclamada 

no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, por não 

serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). 

Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme 

art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga 

_____________________________________ Vistos, etc. HOMOLOGO, 

para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela 

Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, 

expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Chapada dos 

Guimarães, 26 de junho de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

8010058-12.2016.8.11.0024. REQUERENTE: EULALIO DA SILVA FRANCA 

REQUERIDO: DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA Vistos etc. 

Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. 

Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta julgamento 

antecipado da lide em razão da desnecessidade de produção de outras 

provas. FUNDAMENTO E DECIDO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA O requerente 

pretende a concessão dos benefícios da justiça gratuita, no entanto, 

quando do ajuizamento da ação, não juntou provas da sua condição. 

Convertido o julgamento em diligências e intimado a comprovar a sua 

hipossuficiência, o autor anexou comprovante do seu rendimento, bem 

como diversas contas demonstrando que sua remuneração em grande 

parte já se encontra comprometida com outros gastos, dificultando assim, 

o pagamento de custas que por ventura vierem a existir. Assim, diante dos 

documentos juntados, defiro o pedido. Não havendo preliminares, passo a 

análise do MÉRITO. Trata-se de ação de indenização por dano moral e 

contratual c/c dissolução contratual que Eulálio da Silva Franca promove 

em face de Domani Consultoria Econômica e Financeira Ltda. 

Resumidamente afirma o autor que quando da aquisição do seu veículo, foi 

lhe oferecido o seguro de garantia estendida em que haveria a cobertura 

total para a troca das peças que fossem danificadas durante a vigência 

do contrato. Que no dia 13/10/15 houve a pane mecânica do veículo, 

momento em que o levou a concessionária e diferente do que lhe fora 

informado a garantia não cobriu o valor das peças, sendo que ele teria 

que pagar a importância de R$ 829,10 pelo serviço a ser realizado. 

Discordando do valor, decidiu então por vem, realizar o serviço em 

mecânica particular onde efetuou o pagamento da importância de R$ 

187,40. Assim, pretende através desta ação que lhe seja devolvida em 

dobro a importância paga a título de garantia estendida, bem como 

indenização pelos danos morais suportados. Em sede de contestação o 

Requerido afirmou que sequer houve a recusa ao conserto do veículo, 

sendo que o Requerente que não quis esperar o prazo para a abertura do 

sinistro e o efetivo conserto. Pois bem, analisando detidamente os 

documentos anexados aos autos, tem-se que a razão não assiste ao 

autor. Conforme se vê dos documentos por ele juntados, o Autor esteve 

na concessionária requerida na data de 13/10/15 (ID 1164462) e realizou o 

serviço na mecânica particular em 15/10/15 (ID 1164461), isto é, apenas 

dois dias após a comunicação do problema a requerida! Portanto, é 

evidente que o Requerido sequer teve tempo de iniciar o procedimento 

para o conserto do veículo. Todavia, o art. 18 do CDC é claro ao 

estabelecer que a substituição do produto ou a restituição da quantia paga 

somente podem ser exigidas pelo consumidor se o vício não for sanado no 

prazo máximo de 30 dias. No rumo o seguinte julgado do egrégio STJ: 

ADMINISTRATIVO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PROCON. 

REPRESENTAÇÃO DO CONSUMIDOR PELO ESTADO. VÍCIO DE 

QUALIDADE NO PRODUTO. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. 

EXEGESE DO ARTIGO 18, § 1º, I, DO CDC. 1. O § 1º e incisos do artigo 18 

do Código de Defesa do Consumidor prescrevem que, se o vício do 

produto não for sanado no prazo máximo de trinta dias pelo fornecedor, o 

consumidor poderá exigir, alternativamente e ao seu arbítrio, as seguintes 

opções: a) substituição do produto por outro da mesma espécie, em 

perfeitas condições de uso; b) a restituição imediata da quantia paga, 

monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos; c) 

o abatimento proporcional do preço. 2. A exegese do dispositivo é clara. 

Constatado o defeito, concede-se ao fornecedor a oportunidade de sanar 

o vício no prazo máximo de trinta dias. Não sendo reparado o vício, o 

consumidor poderá exigir, à sua escolha, as três alternativas constantes 

dos incisos I, II e III do § 1º do artigo 18 do CDC. 3. No caso dos autos, 

inexiste ofensa ao disposto no art. 18 do CDC, pois imediatamente após a 

reclamação, o fornecedor prontificou-se a reparar o produto – veículo 

automotor. Não aceita a oferta pelo consumidor, propôs a substituição do 

bem por outro nas mesmas condições e em perfeitas condições de uso ou 

a compra pelo preço de mercado. Ainda assim, o consumidor manteve-se 

renitente. 4. "A primeira solução que o Código apresenta ao consumidor é 

a substituição das partes viciadas do produto. Não se está diante de uma 

'opção' propriamente dita, de vez que, como regra, o consumidor não tem 

outra alternativa a não ser aceitar tal substituição" (Antônio Herman de 

Vasconcellos Benjamin, in Comentários ao Código de Proteção do 

Consumidor, coordenador Juarez de Oliveira. – São Paulo: Saraiva, 1991). 

5. "Vício de qualidade. Automóvel. Não sanado o vício de qualidade, cabe 

ao consumidor a escolha de uma das alternativas previstas no art.18, § 
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1º, do CDC" (REsp 185.836/SP, Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, DJU de 

22.03.99). 6. O dispositivo em comento não confere ao consumidor o 

direito à troca do bem por outro novo, determina apenas que, "não sendo o 

vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, 

alternativamente e à sua escolha: I - a substituição do produto por outro da 

mesma espécie, em perfeitas condições de uso (...)". 7. "Poderia o juiz 

deferir-lhe integralmente o pedido ou conceder-lhe a reparação em menor 

valor, seja com a condenação do réu a entregar um carro usado, ou ao 

pagamento de uma certa quantia, desde que nos limites constantes do 

pedido" (REsp 109.294/RS, Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, DJU de 

18.02.97). 8. Recurso especial não provido. (REsp 991.985/PR, Rel. 

Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/12/2007, DJ 

11/02/2008, p. 84) No corpo do acórdão, o eminente Ministro relator invoca 

doutrina sobre o tema, que, por sua pertinência, peço vênia para aqui 

transcrever (com os grifos do original): “O preclaro consumerista Antônio 

Herman de Vasconcellos Benjamin, hoje Ministro do STJ e integrante desta 

Turma, ao comentar o Código de Defesa do Consumidor, não discrepa 

desse entendimento, ao pontificar: "7. A substituição das partes viciadas 

como direito primário – A primeira solução que o Código apresenta ao 

consumidor é a substituição das partes viciadas do produto. Não se está 

diante de uma 'opção' propriamente dita, de vez que, como regra, o 

consumidor não tem outra alternativa a não ser aceitar tal substituição. A 

cedência na substituição da parte viciada, como já aludido, nem sempre é 

imperativa, deixando de ser obrigatória para o consumidor quando (art. 18, 

§ 3.°): a) a extensão do vício inviabiliza a substituição (causando-lhe 

alteração de qualidade ou de valor). É o caso, por exemplo, de um quadro, 

adquirido em uma galeria, e que vem com furos na tela; b) o produto for 

essencial, isto é, aquele cujo uso se faz necessário de imediato. Aí estão 

incluídos, entre outros, os medicamentos, os alimentos, certos tipos de 

vestuário e de aparelhos domésticos. O dispositivo é pertinente. 

Realmente, não faz sentido exigir que o consumidor, por exemplo, em 

pleno inverno, espere trinta dias pelo conserto de seu chuveiro elétrico. 

Ou, ainda, dizer ao consumidor que adquiriu um marca-passo de má 

qualidade para uma cirurgia de urgência que aguarde por trinta dias o 

reparo do produto. Não sendo a substituição inviável ou o produto 

essencial, o vício deve, obrigatoriamente, ser sanado no prazo máximo de 

trinta dias, podendo as partes estabelecer período distinto, que não pode 

ser inferior a sete nem superior a cento e oitenta dias. Esta estipulação há 

que ser feita em separado. Entende-se como sério indício de tentativa de 

burla ao dispositivo o fato do fornecedor, em todos os seus produtos, 

mesmo que distintos, fixar prazo uniforme de cento e oitenta dias para seu 

conserto. Ora, o prazo padrão é de trinta dias. A exceção é que seja 

superior a tanto. Qualquer alteração há que significar adaptação real do 

lapso às necessidades específicas de um dado produto, de vez que 

diversos são os graus de complexidade tecnológica. Logo, presume-se de 

má-fé o fornecedor que, fabricando televisores e computadores, 

estabelece para os dois idêntico prazo de reparo, ambos superiores ao 

padrão de trinta dias. Uma vez que o vício não seja sanado no prazo de 

trinta dias (ou no outro pactuado), assim como naqueles outros casos de 

inviabilidade da substituição e de essencialidade do produto, o consumidor 

passa, então, às outras alternativas legais (art. 18, § 1.°). 8. As 

alternativas secundárias - Superada a alternativa preliminar obrigatória 

(troca das peças viciadas), ganha o consumidor controle total das 

obrigações do fornecedor, podendo optar por quaisquer delas, conforme 

seu interesse ou necessidade particular. Como já explanamos, a 

'alternativa' primeira do consumidor, por determinação do Código, é a troca 

das peças viciadas (art. 18, caput). Após este estágio forçoso, 

verdadeiro pré-requisito para o exercício das outras alternativas, está ele, 

então, habilitado a fazer uso destas: a substituição do produto, a 

restituição e o abatimento do preço (art. 18, § 1.°). Agora, sim, opções 

livres, sujeitas apenas a impossibilidades fáticas (não mais jurídicas), 

podendo a vítima escolher qualquer uma delas, já que não guardam entre 

si nenhuma relação de prioridade. Não pode o consumidor, contudo, 

pretender, a um só tempo, mais de uma das soluções. A escolha de uma 

exclui, automaticamente, as outras. Nada impede, entretanto, que, optando 

por produto idêntico, e vindo ele também com um vício de qualidade por 

inadequação, faça uma nova opção, agora entre a restituição e o 

abatimento (isso se não lhe for conveniente mais uma troca de produto). 

Por último, conforme o art. 18, § 4.°, o consumidor que tiver frustrada sua 

opção de substituição do produto, poderá, de qualquer modo, valer-se das 

outras opções asseguradas pelo art. 18, § 1º" (Comentários ao Código de 

Proteção do Consumidor; coordenador Juarez de Oliveira. – São Paulo: 

Saraiva, 1991). Diante da doutrina colacionada, conclui-se que a 

demandada não estava obrigada a proceder à imediata substituição das 

peças. Conforme informado pela requerida em sua defesa, após o 

pagamento da franquia, o prazo para liberação do conserto seria de três 

dias, isto é, dentro do prazo de 30 dias constante do Código de Defesa do 

Consumidor.. A conclusão não é outra senão, repito, a de que a ré não 

estava obrigada a proceder à imediata substituição dos componentes ou à 

devolução da importância paga. Ausente ato ilícito imputável à ré, não há 

dano moral a ser indenizado. De qualquer forma, a aquisição de produto 

que apresenta defeito, por si só, não viola direitos de personalidade, tais 

como a honra e a dignidade do consumidor, não passando de mero 

dissabor a compra frustrada efetuada. Assim já se manifestou o Superior 

Tribunal de Justiça: Código de Defesa do Consumidor. Art. 18. Indenização 

por danos materiais e morais. Precedente da Corte. 1 A indenização por 

danos materiais nos casos previstos no art. 18 do Código de Defesa do 

Consumidor está disciplinada no respectivo § 1º. 2. O simples transtorno 

ou aborrecimento, ausente situação que produza no consumidor abalo da 

honra ou sofrimento na esfera de sua dignidade, não autoriza a 

condenação por danos morais. 3. Recurso especial conhecido e provido, 

em parte. (REsp 625478/MA, Rel. Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES 

DIREITO, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/11/2005, DJ 06/03/2006, p. 

374). Neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. VÍCIO DO PRODUTO. 

CAMINHONETE. Evidenciado que o defeito na caminhonete adquirida pelo 

autor não foi solucionado pela ré, imperativo é a aplicação do disposto no 

art. 18, § 1º, II, do CDC. Danos morais não evidenciados, pois a aquisição 

de produto que apresenta defeito, por si só, não viola direitos de 

personalidade, tais como a honra e a dignidade do consumidor. 

Precedentes jurisprudenciais. Ônus sucumbenciais redimensionados. 

Compensação da verba honorária admitida (art. 21 do CPC e verbete de 

súmula nº 306 do STJ). APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. (Apelação 

Cível Nº 70052256856, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Luiz Roberto Imperatore de Assis Brasil, Julgado em 

15/05/2013) Assim, os elementos constantes dos autos não são 

suficientes para deferimento do pleito. DISPOSITIVO Posto isso, opino pela 

IMPROCEDÊNCIA da pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o 

feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. 

Defiro o pedido de justiça gratuita. Deixo de condenar o reclamante no 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, por não 

serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). 

Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e 

anotações necessárias. Projeto de sentença sujeito à homologação do 

MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza Alessandra 

Queiroz de Souza Juíza Leiga ________________________ Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Chapada 

dos Guimarães, 26 de junho de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010251-27.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

GERCINO APARECIDO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CATIA MARIA NEVES CANDIDA PAIXAO OAB - MT18854/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIANA NASCIMENTO DE SOUZA OAB - MT17829/O-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

8010251-27.2016.8.11.0024. REQUERENTE: GERCINO APARECIDO DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT 

Vistos etc. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/1995, c/c 

artigo 27, da Lei nº 12.153/2009, deixo de exarar o relatório. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Compulsando os autos, vislumbro que o feito 

comporta julgamento antecipado da lide em razão da desnecessidade de 

produção de outras provas. JUSTIÇA GRATUITA O Autor anexou aos 

autos comprovantes de rendimento, comprovando não possuir condições 
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financeiras de arcar com as possíveis custas do processo sem prejuízo 

de seu sustento e de sua família. Assim, defiro o pedido. REVELIA DO 

MUNICÍPIO Conforme consta dos autos, o Município de Chapada dos 

Guimarães não compareceu a audiência de conciliação, bem como não 

apresentou contestação, apesar de devidamente citado. Diante de tais 

fatos, decreto sua revelia. No entanto, por se tratar de direito indisponível 

os efeitos materiais da revelia não serão aplicáveis ao caso em destaque, 

isto é, não serão considerados verdadeiros os fatos apresentados pelo 

autor, conforme orientação do artigo 345, II do NCPC. Passo a análise do 

MÉRITO. Em que pese não haver a aplicação dos efeitos materiais ao caso 

concreto, mesmo com a revelia, os pedidos do autor são parcialmente 

procedentes, diante dos documentos trazidos com a inicial Trata-se de 

ação regressiva promovida por GERCÍNIO APARECIDO DE OLIVEIRA em 

face de MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT objetivando a 

indenização pelos danos materiais e morais sofridos em virtude de sua 

condenação em processo criminal diante do acidente ocorrido em 

19/04/2011 que culminou com vítimas fatais. Pois bem. Conforme consta 

da sentença proferida no processo n. 38471 que tramitou perante a 2ª 

Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães: “Narra a exordial, que “no 

dia 19 de abril de 2.011, por volta das 18h30min, na Rodovia 251 (Rod. 

Emanuel Pinheiro), quilometro 50, próximo a via que dá acesso ao ponto 

turístico denominado ‘Véu de Noiva’, nesta Cidade e Comarca de Chapada 

dos Guimarães/MT, o denunciado praticou homicídio culposo na direção de 

veículo automotor.(...) Apurou-se que, nas circunstâncias de tempo e local 

encimadas, o denunciando GERCINO APARECIDO DE OLIVEIRA, 

imprudentemente, conduziu veículo automotor do tipo caminhão, marca 

Mercedes Benz 1113, placa JZR 2423, transportando na sua carroceria 

veiculo do tipo trator, marca MASSEY FERGUSON, modelo retro 

escavadeira, de modo a causar a morte das vítimas Almir Alves da 

Conceição e Iza Garcia Alves, ocupantes do veículo Toyota Hilux SRV, 

placa NTX 1245, que em razão daquele veículo não possuir equipamentos 

básicos de sinalização e segurança, ou seja, desprovido de faróis, setas 

e faixas refletivas, veio a colidir com sua traseira esquerda.” Desta forma, 

no momento do acidente o Autor prestava serviço para o Réu, como 

motorista, sendo obrigado a conduzir veículo em péssimo estado de 

conservação que inclusive tal situação era de conhecimento do Setor 

responsável, conforme pode ser comprovado através do seguinte trecho 

destacado da sentença criminal: A propósito, o próprio acusado declarou 

na fase extrajudicial o seguinte: “(...)QUE o depoente informa que as luzes 

traseiras de sinalização estavam funcionando apenas as luzes do lado 

direito, pois as luzes de sinalização do lado esquerdo estavam queimadas; 

QUE durante o trajeto vinham em baixa velocidade, devido a carga da retro 

escavadeira que transportava; QUE chegando próximo ao Véu de Noiva, 

teve que reduzir a velocidade, para passar sobre ‘as tartarugas’ 

(redutores de velocidade) que na Rodovia; QUE havia distanciado uma 100 

metros da entrada para o Véu de Noiva, momento em que sentiu apenas 

uma grande pancada na parte traseira do caminhão; QUE após esta 

pancada, perdeu o controle do caminhão, sendo arremessado para fora 

da pista, lado direito por uns 50 metros e que logo após a pancada que 

sentiu a retro escavadeira foi arremessada também para o lado direito 

para fora da pista; (...)”(sic)(negritou-se)(fls. 38/39) Já em Juízo (mídia de 

fl. 151), o réu afirmou que tinha ciência de que não pode trafegar com os 

faróis e lanternas apagadas, bem como ter conhecimento do defeito 

apresentado no caminhão que conduzia, tendo inclusive comunicado tal 

fato ao seu empregador. Resta claro da sentença criminal proferida que o 

autor foi considerado culpado em virtude do péssimo estado de 

conservação do veículo, principalmente quanto a falta das luzes traseiras 

de sinalização, in verbis: Portanto, o réu, motorista profissional, assumiu o 

risco de produção do resultado ao transitar, conscientemente, com veículo 

que se encontrava impossibilitado de trafegar nas condições que se 

encontrava naquele momento. (...) Verifica-se, pois, que o réu agiu com 

manifesta imprudência ao trafegar com veículo com as lanternas traseiras 

apagadas, quando já era exigível que estivessem acesas. Demais disso, 

tinha conhecimento desse feito e, ainda assim, persistiu no equívoco. (...) 

Posto isso, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva descrita na 

denúncia, razão por que CONDENO Gercino Aparecido de Oliveira à pena 

de 02 (dois) anos de detenção, bem como a suspensão (se atualmente 

possuir) ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir 

veículo automotor pelo período de 02 (dois) meses, pelo delito previsto no 

art. 302, “caput”, da Lei n. 9.503/97. Entretanto, SUBSTITUO a pena 

privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito, consistentes 

em prestação pecuniária no importe de 01 (um) salário mínimo e prestação 

de serviços à comunidade durante o período da pena imposta. Sabe-se 

que não cabe a quem presta o serviço e depende do mesmo para viver, 

discutir com o seu superior o estado de conservação do veículo, muito 

menos recusar a realizar o serviço, cabendo a ele apenas cumprir as 

ordens. Esta situação se encontra presente até mesmo do próprio 

contrato de prestação de serviço assinado junto ao Município, onde em 

sua cláusula décima consta: “CLAUSULA DÉCIMA. (...) Seguir todas as 

diretrizes emanadas pela Administração Pública Municipal.” Outrossim, 

analisando as fotos constantes do id 1105700 torna-se indiscutível o 

estado de conservação do veículo, sendo que o mesmo já deveria estar 

fora de circulação há tempos, ante o risco de causar acidentes, como de 

fato ocorreu. A responsabilidade do Município é objetiva, nos termos do 

artigo 37, §6º, da Constituição Federal: “Art.37... § 6º As pessoas jurídicas 

de direito público e as de direito privado prestadoras e serviços públicos 

responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem 

a terceiros, assegurando o direito de regresso contra o responsável nos 

casos de dolo e culpa”. Para que se configure a responsabilidade objetiva 

do ente público basta a prova da omissão e do fato danoso, e que deste 

resulte o dano material ou moral. Assim, comprovado o nexo de 

causalidade entre a ocorrência do acidente e o dano suportado pelo autor, 

cabível o dever de indenizar, sem se cogitar quanto a culpa ou dolo, ante a 

responsabilidade objetiva do réu. Portanto, o dano moral pleiteado é 

cabível, já que para a sua demonstração basta a prova do nexo causal 

entre a conduta indevida, o resultado danoso e o fato, devidamente 

comprovados nos autos. Por outro lado, cumpre destacar também que o 

dano moral indenizável é aquele que pressupõe dor física e moral e se 

configura sempre que alguém aflige outrem injustamente em seu íntimo, 

causando-lhe dor, constrangimento, tristeza e angústia. De fato, o dano 

moral diz respeito à violação dos direitos referentes à dignidade humana. 

A doutrina especializada e a jurisprudência dominante do Superior Tribunal 

de Justiça vêm entendendo que a consequência do dano se encontra 

ínsita na própria ofensa, porquanto deflui da ordem natural das coisas, 

tomando-se como parâmetro a vida comum das pessoas. O dano moral, no 

caso dos autos, em que o Autor em cumprimento ao seu trabalho de 

motorista, prestando serviços ao Réu foi obrigado a presenciar a morte de 

duas pessoas, inclusive ele próprio se machucou e foi levado ao hospital, 

aliado ao fato de que o mesmo carregará a culpa, mesmo sem o dolo, do 

ocorrido por toda a sua vida. Seria até mesmo afrontoso aos mais 

sublimes sentimentos negar-se que tal sentimento, desencadeia 

naturalmente uma sensação dolorosa de fácil e objetiva percepção. Por 

ser de senso comum, a verdade desta assertiva dispensa demonstração. 

A morte, mesmo que de um desconhecido, mas ocasionado por uma 

atitude nossa, causa-nos um profundo sentimento de dor, de pesar e 

principalmente de culpa e arrependimento. São sentimentos justos e 

perfeitamente identificáveis da mesma forma que certos danos 

simplesmente patrimoniais, e que se revelam com maior ou menor 

intensidade, mas que sempre existem. Desta forma, a condenação deve 

corresponder ao agravo sofrido de forma injusta pela parte requerente, 

devendo a quantia arbitrada ser justa, de forma a proporcionar ao 

ofendido a satisfação pelo abalo sofrido, na tentativa de se reparar o 

dano, levando-se em conta a extensão da dor, as condições sociais e 

econômicas da vítima e da pessoa obrigada, sem, no entanto, ensejar 

obtenção de vantagem excessiva. Sob tais considerações, analisando o 

evento danoso e a condenação criminal suportada pelo autor, tem-se 

como satisfatória a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) atendendo ao 

critério da equidade, que deve ter em conta o justo e razoável. Quanto ao 

dano material, sabe-se que é imprescindível para o seu deferimento que 

seja amplamente comprovado os gatos e sua finalidade, o que não 

ocorreu no presente caso, visto que não foi especificado nos autos qual a 

origem das notas promissórias de id 1105701, razão pela qual não merece 

acolhida tal pleito. DISPOSITIVO Assim, com fulcro no artigo 487,I do NCPC 

opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos da demanda para 

CONDENAR a promovida, ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) , 

com juros legais de mora (simples) de 1% ao mês a partir da citação e 

correção pelo INPC/IBGE, a partir do arbitramento. CONCEDO a justiça 

gratuita. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 

55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Projeto de 

sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei 

nº. 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga 

_________________________________ Vistos, etc. HOMOLOGO, para 

que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 
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necessário com as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 25 de 

junho de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010301-92.2012.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES (REQUERENTE)

CLARO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

RODRIGO PAIVA DA SILVA OAB - MS0013750A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALTAMIR FRAGA ALVES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THEMYSTOCLES NEY DE AZEVEDO DE FIGUEIREDO OAB - MT0013655A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

8010301-92.2012.8.11.0024. REQUERENTE: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES, CLARO S/A REQUERIDO: ALTAMIR FRAGA ALVES Vistos etc. 

Trata-se de embargos à execução promovido por Altamir Fraga Alves em 

face de Claro S/A, aduzindo, em síntese, ser o valor total de R$ 2.419,72 

impenhorável, posto que o valor bloqueado de R$ 1.613,24 estava 

depositado em conta salário e a importância de R$ 806,47 estava 

depositado em conta poupança. Fundamento e decido. Os vencimentos, 

os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos, as 

pensões, os pecúlios e os montepios são absolutamente impenhoráveis, 

nos termos do art. 833, IV, do CPC/2015. In verbis: Art. 833. São 

impenhoráveis: [...] IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os 

salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, 

os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por 

liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua 

família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de 

profissional liberal, ressalvado o § 2. Trata-se de verbas de caráter 

alimentar, que recebem essa proteção para resguardar o devedor do 

mínimo patrimonial necessário à sua subsistência e de sua família. O 

devedor, ora embargante, não demonstrou de forma incontroversa a 

natureza alimentar do valor penhorado. Ainda que os salários e os ganhos 

do trabalhador autônomo sejam absolutamente impenhoráveis (art. 833, 

inc. IV, do CPC/2015), não demonstrou, de forma insofismável, a natureza 

alimentar do valor penhorado. Não apresentou cópia de extratos bancários 

que indicassem a movimentação financeira das contas bloqueadas nos 

meses anteriores à constrição judicial, de modo a permitir a verificação da 

destinação exclusiva ao recebimento de salários. Outrossim quanto a 

alegação de penhora apenas de 30% do valor constante em conta, o 

mesmo não merece guarida, visto que conforme explanado acima o autor 

não provou ser a conta bloqueada exclusivamente para recebimento de 

salários. Assim, não tendo se desincumbido de comprovar a natureza 

alimentar da verba penhorada, torna possível e legítima a penhora 

eletrônica. DISPOSITIVO. Ante o exposto, opino pela IMPROCEDÊNCIA dos 

presentes embargos a execução. Após o trânsito em julgado expeça-se 

alvará de levantamento da quantia penhorada nos IDs 10249536 e 

10249543, em prol da EXEQUENTE, intimando-o posteriormente para 

requerer o que entender de direito no prazo de 5 (cinco) dias. ISENTO de 

custas e honorários na forma do artigo 55 da Lei 9.099/90. Projeto de 

sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei 

nº. 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga 

_________________________________________ Vistos,  etc . 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Chapada 

dos Guimarães, 26 de junho de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010170-49.2014.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ILDETE MIRANDA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREA CRISTINA DE MELO BARBOSA CAMPOS OAB - MT11788/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KAIKI VEICULOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA FRATA DOS SANTOS OAB - MT0013675A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

8010170-49.2014.8.11.0024. REQUERENTE: ILDETE MIRANDA DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: KAIKI VEICULOS Vistos etc. Dispensado o relatório 

com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, 

vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide em razão da 

desnecessidade de produção de outras provas. FUNDAMENTO.DECIDO. 

PRELIMINAR A preliminar de ilegitimidade passiva alegada pelas Reclamada 

não merece acolhimento. A legitimidade das reclamada decorre da 

atividade que ostenta na relação de consumo e bem assim da própria 

disposição legal (CDC, art. 14). Transcrevo: Art. 14. O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos. Daí porque não se há de afastar 

a sua legitimidade pelo fato de haver a solidariedade, e tampouco se torna 

necessário o litisconsórcio, de modo que pode o consumidor demandar 

contra um, contra o outro ou ainda contra ambos. Ultrapassado tal 

questionamento, passo a análise de MÉRITO. Trata-se o presente caso de 

ação de indenização por danos morais e materiais em virtude da 

majoração da quantidade de parcelas no contrato de financiamento 

estipulado entre a Autora e o Banco Itaú, divergindo da quantidade de 

parcelas anteriormente informadas no contrato de compra e venda 

realizado entre a Autora e o Sr. Luciano Santos de Magalhães. Analisando 

detidamente todos os documentos apresentados nos autos com os 

argumentos alinhavados pela Autora, tem-se que sua pretensão não 

merece prosperar. É evidente que a hipótese dos autos representa uma 

relação jurídica de consumo e está sujeita à disciplina do Código de 

Defesa do Consumidor. Acerca da possibilidade de revisão contratual, 

impende salientar que a orientação doutrinária tem se firmado no sentido 

de não vigorar mais a sua aplicabilidade absoluta, porquanto não se pode 

excluir do Poder Judiciário o exame de lesão ou ofensa a direito (art. 5º, 

XXXV, CF), de modo que negócios desta natureza podem ser revistos 

pelo Judiciário, sem que haja ofensa ao ato jurídico perfeito. A propósito: 

“DIREITO CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - REVISIONAL DE CONTRATO - 

FINANCIAMENTO - APLICAÇÃO DO CDC - PACTA SUNT SERVANDA – [...] 

princípio pacta sunt servanda não assume caráter absoluto, sendo a 

revisão das cláusulas que, porventura violem direitos das partes, 

perfeitamente admissível, notadamente porque ao Judiciário é reservado o 

poder de proteger o interesse social ditado pelo ordenamento jurídico e, ao 

incidir sobre as relações contratuais, visa garantir, às partes, o equilíbrio 

econômico”. (RAC, 119708/2008, Des. Márcio Vidal, Quarta Câmara Cível, 

Data do Julgamento 10/08/2009, Data da publicação no DJE 18/08/2009) 

(Grifamos) Nesse sentido, a revisão das cláusulas contratuais que 

porventura violem direitos do consumidor contratante é perfeitamente 

possível e legal, ante o caráter relativo do princípio pacta sunt servanda e, 

pela previsão expressa no Código de Defesa do Consumidor – artigo 6º, 

inciso V. Pois bem. A requerente afirmou categoricamente que somente 

teve conhecimento da majoração na quantidade de parcelas do contrato 

de financiamento quando do recebimento do carnê em sua residência. No 

entanto, em sede de contestação a requerida trouxe através do id 

1143459 o contrato de financiamento entre a autora e o Banco Itaucard, 

onde se vê expressamente a quantidade de 60 parcelas para pagamento, 

bem como a assinatura da autora tanto na frente quanto em seu verso. 

Pelo que consta dos documentos juntados, o contrato de compra e venda 

com o Sr. Luciano Santos Magalhães foi realizado em 11/01/13 e o 

contrato de financiamento foi realizado em 14/01/13, isto é, uma diferença 

de três dias entre a assinatura de um contrato e outro, o que significa 

dizer que a autora poderia ter manifestado expressamente sua 

discordância quanto a quantidade das parcelas no momento da assinatura 

do contrato ou poderia não tê-lo sequer assinado, exigindo a retificação 

quanto ao número de parcelas sob a ameaça de desfazimento do negócio. 

Não se pode, neste caso, falar em nulidade do negócio jurídico sob a 

alegação de que a cláusula contratual que instituiu o número de parcelas é 

nula de plena direito por ter sido “alterada” sem o prévio conhecimento da 
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Autora. Os documentos encontram-se formalmente em ordem, e estão 

devidamente assinados pela Autora, não contendo sinais de que foram 

adulterados, ou alterados unilateralmente pela Concessionária ou pela 

Instituição Financeira. É importante registrar que a aplicação do CDC às 

relações comerciais não significa conceder ao consumidor qualquer coisa 

que ele pretenda, como se não existisse o contrato. É IMPRESCINDÍVEL a 

comprovação da má-fé ou nítido caráter abusivo do contrato, para que o 

mesmo possa ser revisto. Desta forma, embora se trate de relação de 

consumo, em que autorizada a inversão do ônus da prova, cabe ao 

consumidor comprovar, ainda que minimamente, os fatos constitutivos do 

seu direito, nos termos do artigo 333, inc. I, do CPC. Ademais, como se 

sabe, a boa-fé se presume, ao passo que a má-fé carece de efetiva 

comprovação. Em assim sendo, a Autora não se desincumbiu de tal ônus, 

haja vista que quando da designação da audiência de instrução e 

julgamento, ela expressamente afirmou que o interesse na realização da 

audiência era da requerida, pugnando pelo julgamento imediato do feito. (ID 

11862643) Neste sentido é a jurisprudência: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – 

CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL – DIVERGÊNCIA 

ENTRE VALORES DO FINANCIAMENTO E DA PARCELA – CONTRATO 

DEVIDAMENTE ASSINADO PELA CONTRATANTE – NULIDADE NÃO 

CONFIGURADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSOS PROVIDOS. 1. 

Não se justifica a produção de prova testemunhal ou pericial, já que a 

resolução da controvérsia se satisfaz apenas com a análise de 

documentos, não havendo falar em cerceamento de defesa. 2. Ao firmar o 

contrato de financiamento a apelada detinha conhecimento sobre o bem 

que estava adquirindo, e que era o valor e a forma de pagamento que mais 

lhe favorecia, não cabendo, agora, o simples desfazimento do negócio, 

posto que não configurado nenhum ilícito. (Ap 19140/2016, DES. JOÃO 

FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

19/07/2016, Publicado no DJE 22/07/2016) EMENTA: REVISIONAL. CÉDULA 

DE CRÉDITO BANCÁRIO. Fl. 8 de 11 PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL 

APELAÇÃO Nº 19140/2016 - CLASSE CNJ - 198 COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. 

DIVERGÊNCIA ENTRE O CRÉDITO CONCEDIDO E O VALOR PREVISTO NO 

CONTRATO DE COMPRA E VENDA. NULIDADE NÃO DEMONSTRADA. - 

Nada obsta que o Judiciário manifeste-se sobre as cláusulas abusivas 

indicadas pela parte nos contratos bancários, diante da incidência do 

Código de Defesa do Consumidor, relativizando o princípio do pacta sunt 

servanda. - O fato de o preço acertado no contrato de compra e venda do 

veículo não coincidir com o valor financiado não autoriza, por si só, a 

alteração da cédula de crédito, eis que, além de não ter sido demonstrado 

qualquer vício de consentimento a macular a operação de crédito, cumpriu 

a instituição financeira com a obrigação contraída, fornecendo o crédito 

descrito na cédula bancária. (TJMG - Apelação Cível 

1.0702.09.617155-9/002, Relator(a): Des.(a) Cláudia Maia , 13ª CÂMARA 

CÍVEL, julgamento em 24/02/2011, publicação da súmula em 21/03/2011) 

EMENTA: RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO. DESCONTOS NO 

BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATOS JUNTADOS PELAS PARTES. 

DIVERGÊNCIA QUANTO AO VALOR E NÚMERO DE PARCELAS. 

CONTRATO APRESENTADO PELO BANCO DEVIDAMENTE ASSINADO 

PELA AUTORA. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO ACERCA DE EVENTUAL VÍCIO 

DE CONSENTIMENTO NA FORMAÇÃO DO CONTRATO.RECURSO 

CONHECIDO EM PARTE, NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO. (TJRS - 

Recurso Cível Nº 71005218987, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Cintia Dossin Bigolin, Julgado em 29/04/2015) 

DISPOSITIVO Posto isso, opino pela IMPROCEDÊNCIA da pretensão 

deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, inciso I, do CPC. Transitada em julgado, remetam-se os 

autos ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Projeto de 

sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei 

nº. 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga 

___________________________________________ Vistos, etc . 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Chapada 

dos Guimarães, 27 de junho de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8009999-58.2015.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

LEOCADIA DOS SANTOS ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOSAR FRATARI TAVARES OAB - MT0003239A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO AMATO PISSINI OAB - MT0013842S (ADVOGADO)

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

8009999-58.2015.8.11.0024. EXEQUENTE: LEOCADIA DOS SANTOS 

ALMEIDA EXECUTADO: BANCO DO BRASIL SA Vistos em Sentença. 

Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. A 

execução se encontra satisfeita, a extinção é medida de rigor. Analisando 

os autos, verifico que o objeto da presente execução se encontra 

devidamente solucionado. A parte autora levantou a integralidade do valor 

depositado pelo requerido através do Alvará Eletrônico N° 405509-8/2018, 

dando por encerrado o cumprimento de sentença. Sobre o tema existem 

inúmeros julgados no Tribunal de Justiça de Mato Grosso: APELAÇÃO 

CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL (CÉDULA DE 

CRÉDITO BANCÁRIO) – ACORDO FIRMADO NOS AUTOS – PARCELAS 

ADIMPLIDAS PELO DEVEDOR – OBRIGAÇÃO SATISFEITA – EXTINÇÃO DA 

EXECUÇÃO (ART.924, II E III DO CPC) – RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. Havendo acordo entre as partes quanto à quitação de 

saldo devedor de contrato bancário, e sendo o devedor adimplente nos 

termos acordados, a extinção da execução é medida que se impõe. 

Segundo dispõe o art.924,II e III, do Código de Processo Civil, extingue-se a 

execução pela satisfação da obrigação ou quando o executado obtiver, 

por qualquer outro meio, a extinção total da dívida, dentre os quais, a 

transação. (Ap 58612/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA 

DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

2 5 / 1 0 / 2 0 1 7 ,  P u b l i c a d o  n o  D J E  0 8 / 1 1 / 2 0 1 7 ) 

___________________________________________ APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE 

LOCAÇÃO – SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO 

– INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 924,II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - 

RECURSO DESPROVIDO. Conforme estabelece o artigo 924,II do Código de 

Processo Civil extingue-se a execução quando a obrigação for satisfeita. 

(Ap 22177/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/05/2017, Publicado no DJE 

07/06/2017) No caso, restou demonstrado de forma inequívoca o 

adimplemento da dívida, considerando que os valores se encontram 

devidamente quitados, razão pela qual, a extinção do feito é medida que 

se impõe. DISPOSITIVO Ante o exposto, com a resolução de mérito e por 

tudo mais que dos autos constam, opino pela EXTINÇÃO da presente 

execução, com fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código de 

Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor 

dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os 

autos ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Projeto de 

sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei 

nº. 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga 

_________________________________________ Vistos,  etc . 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Chapada 

dos Guimarães, 26 de junho de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000332-65.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO LIMA DE ALVARENGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR
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CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000332-65.2018.8.11.0024. REQUERENTE: ROBERTO LIMA DE 

ALVARENGA REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Vistos etc.. 

Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. 

Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta julgamento 

antecipado da lide em razão da inexistência de necessidade de produção 

de outras provas além da revelia da promovida. Desta forma, com a prova 

documental carreada aos autos, entendo que o feito se encontra 

devidamente instruído para julgamento. GRATUIDADE A parte solicitou a 

gratuidade da justiça, acostando declaração de hipossuficiência, porém 

não anexa nenhum comprovante. Sobre o tema o Tribunal de Justiça do 

Mato Grosso é pacífico: Número do Protocolo: 103276/2016 Data de 

Julgamento: 22-11-2016 E M E N T A AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO 

DE INEXISTÊNCIA PACIAL DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E MATERIAIS - INDEFERIMENTO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO 

DA JUSTIÇA GRATUITA – PROVA SATISFATÓRIA SOBRE 

IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DA REQUERENTE EM ARCAR COM O 

PAGAMENTO DAS CUSTAS – PROVA SUFICIENTE QUE SE ENCONTRA NA 

SITUAÇÃO A QUE SE REFERE O ARTIGO 4º, DA LEI Nº 1.060, DE 05 DE 

FEVEREIRO DE 1950 – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. A 

concessão do benefício da justiça gratuita está condicionada a 

comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da Constituição Federal, a dizer, “o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos”. Demonstrado pelo requerente 

que se encontra na situação a que se refere o artigo 4º, da Lei Nº 1.060, 

de 05 de fevereiro de 1950, imperiosa a concessão do benefício. O artigo 

5º da Lei 1.060/1950 prevê, em seu caput, que o juiz pode indeferir, de 

ofício, o pedido de gratuidade da justiça, caso tenha fundadas razões. O 

autor não junta prova de sua condição financeira, dessa feita, indefiro o 

pedido. Diante da inexistência de preliminares, passo a análise de MÉRITO. 

Declaro a revelia. Trata-se de ação de declaratória de inexistência de 

débitos c/c danos morais promovida por ROBERTO LIMA DE ALVARENGA 

requerendo, em síntese, a condenação da reclamada ao pagamento de 

indenização e a declaração de inexigibilidade de R$ 149,96 (cento e 

quarenta e nove reais e noventa e seis centavos) incluída nos órgãos de 

proteção ao crédito. Compulsando os autos verifico que a reclamada não 

compareceu à audiência de conciliação, muito embora tenha sido citada 

para o ato, todavia apresentou contestação. Apesar da apresentação da 

defesa entendo que a decretação da sua revelia no presente caso é 

medida de rigor. Nesse sentido é a inteligência do artigo 20 da Lei 

9.099/95, que lemos: “Art. 20. Não comparecendo o demandado à sessão 

de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão 

verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário 

resultar da convicção do Juiz.” Cabe à parte Reclamada comparecer 

pessoalmente na audiência, caso contrário serão reputados verdadeiros 

os fatos alegados pelo autor, com imediato julgamento da demanda. O 

Enunciado nº. 20, do Fórum Nacional de Juizados Especiais, têm a 

seguinte redação: ENUNCIADO 20 – O comparecimento pessoal da parte 

às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada 

por preposto. Devemos nos ater ao fato de que o rigor da exigência do 

comparecimento pessoal das partes às audiências designadas deve-se 

ao princípio maior dos sistemas dos Juizados Especiais, que é a tentativa 

de conciliação entre os litigantes. Importante ressaltar que mesmo com a 

decretação da revelia da reclamada, está não induz a procedência 

automática do pleito, pois cumpre o exame das provas trazidas pelas 

partes. Em razão de se tratar de relação de consumo, estando patente a 

hipossuficiência do consumidor, onde a reclamada está mais apta a provar 

o insucesso da demanda do que àquela a demonstrar a sua procedência, 

por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 

6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação 

processual. A reclamada apresenta defesa informando que o débito se 

refere a cartão de crédito IBICARD C&A INTERNATICIONAL, acostando os 

seguintes documentos: - Faturas em aberto do cartão de crédito; - 

Proposta de adesão ao seguro do cartão de crédito; - Proposta de adesão 

ao cartão de crédito; - Digitalização de documentos pessoais; É importante 

frisar que a parte contratou o cartão de crédito, utilizou por lapso temporal 

e ficou inadimplente gerando, portanto, a cobrança. A parte autora nega 

completamente a existência da dívida, bem como da relação negocial entre 

as partes, conforme se faz prova o trecho destacado da inicial: “Vale 

destacar que, a parte Requerente somente tomou conhecimento que o seu 

nome estava negativado, justamente pelo fato de que o seu crédito 

passou a ser negado no comércio, fato este que lhe soou com muita 

estranheza, pois sempre teve um bom relacionamento com bancos, 

empresas, e com o comércio em geral, e, de fato, não possui nenhum 

contrato pós pago, consequentemente débito legítimo com a parte 

Requerida, motivo pelo qual se faz notório e inexorável que qualquer dívida 

imputada dever ser considerada inexistente e inexigível”. Destarte, apesar 

de a presente ação tratar de relação de consumo – consistente em 

negativação indevida – a parte Reclamante não está dispensada de 

cooperar para o deslinde do feito. Outrossim, não podemos confundir a 

inversão do ônus da prova, deferida em casos de hipossuficiência do 

consumidor, com a ausência de dever pela parte Reclamante de consignar 

ao menos indícios de suas alegações. Assim, a parte Reclamante não se 

furta ao dever de cooperar com o deslinde processual. Não se pode 

transformar a técnica de julgamento de inversão do ônus da prova em 

verdadeira prova diabólica, sob pena de obrigarmos o Reclamado a 

comprovar todas as nuances fáticas e legais, mesmo aquelas que estejam 

fora de sua esfera de cognição e conhecimento. Desta forma, restando 

comprovada a existência de relação contratual e a procedência da dívida, 

bem como a sua inadimplência, não há que se falar em negativação 

indevida. Outrossim, é interessante ressaltarmos que o dano moral será o 

abalo sofrido pela vítima, que cause transtorno considerável a sua moral, 

tanto no âmbito social, quanto no pessoal, ou seja, para que se possa 

falar em dano moral, não basta o simples desapontamento ou dissabor. 

Para que haja o dever de indenizar, é necessária a prova de que o fato 

tenha causado sofrimento, vexame ou humilhação ou que tenha atingido a 

honra, a dignidade, a reputação, a personalidade ou o conceito pessoal ou 

social do indivíduo. Inicialmente, diante do exposto, e levando em 

consideração os documentos juntados à defesa que indicam valores não 

pagos, necessário o reconhecimento de legalidade na inclusão do nome 

da parte Reclamante no mencionado sistema de proteção ao crédito. 

Inexistem motivos que justifiquem o alegado dano moral sofrido pela parte 

Reclamante, visto que a inclusão do nome foi devida inexistindo assim, por 

consequência o direito da parte Reclamante a indenização por danos 

morais. Assim, os elementos constantes dos autos não são suficientes 

para deferimento do pleito. Sendo assim, ainda que o promovido seja revel 

na ação, tendo em vista a míngua dos elementos probantes, a ação deve 

ser julgada improcedente. DISPOSITIVO Diante de todo o exposto, declaro 

a revelia da promovida e com fulcro no art.487, inc. I, do Código de 

Processo Civil, opino pela IMPROCEDÊNCIA do pedido inicial, ante a 

ausência de negativação indevida, bem como falta de comprovação do 

dano moral sofrido pela parte Reclamante. Outrossim, INDEFIRO o pedido 

de gratuidade da promovente. Deixo de condenar o Reclamante no 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, por não 

serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). 

Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme 

art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga 

_____________________ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus 

efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com 

as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 27 de junho de 2018. 

Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000242-57.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA PALOMA DA SILVA LEMK (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON MARTINS MONTEIRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000242-57.2018.8.11.0024. REQUERENTE: LETICIA PALOMA DA SILVA 

LEMK REQUERIDO: ANDERSON MARTINS MONTEIRO Vistos etc. 

Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. 

Trata-se de ação proposta por Leticia Paloma As Silva Lemk em face de 

Anderson Martins Monteiro. Analisando os autos, observa-se que as 

partes transigiram em audiência de conciliação (ID 13432798) restando 

determinado que o pagamento do valor acordado será realizado mediante 

depósito na conta informada pelo autor. Portanto, para que surta seus 

legais e jurídicos efeitos, homologo por sentença o acordo supra, bem 

como a desistência do prazo recursal e, consequentemente, extingo o 

processo com resolução de mérito na forma do art. 487, III, “b” do CPC. 
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Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se expedindo o necessário. 

Após, ao arquivo com as baixas e anotações de estilo. Projeto de 

sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei 

nº. 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Chapada 

dos Guimarães, 27 de junho de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000414-33.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

EDWALDO TIOTONIS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OLAVIO JOSE DA SILVA OAB - MT13991/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UBALDO FERNANDES CASSIANO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000414-33.2017.8.11.0024. REQUERENTE: EDWALDO TIOTONIS DA 

SILVA REQUERIDO: UBALDO FERNANDES CASSIANO Vistos etc. 

Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o 

relatório. Ainda, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo 

Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade 

de dilação probatória. Inexistindo preliminares, passo a análise do MÉRITO. 

Declaro a revelia da parte reclamada. Compulsando os autos verifico que 

conforme termo de audiência de conciliação o Reclamado compareceu ao 

ato, todavia apresentou a defesa intempestivamente, seguindo a 

inteligência da sumula 11 da Turma Recursal de Mato Grosso, a revelia se 

impõe: SÚMULA 11: A contestação será apresentada no prazo de 05 

(cinco) dias, a contar da audiência de conciliação, sob pena de revelia. A 

audiência foi realizada em 27/07/17, quinta-feira, iniciando-se o prazo para 

a apresentação da contestação em 28/07/17, encerrando-se dia 01/08/17, 

sendo protocolada a contestação apenas em 03/08/17. Assim sendo 

restando incontroversos os fatos e documentos da exordial, 

confessando, portanto, a matéria fática, salvo se o contrário resultar da 

convicção do Juiz. No caso em comento, alega o Reclamante que efetuou 

serviços de reforma na quitinete do requerente, precisamente quanto a 

colocação de piso, reboco de parede, banheiro, calçada, telhado, portas e 

janelas, sendo realizado 78 diárias que perfazem a quantia de R$ 

10.920,00 (dez mil novecentos e vinte reais). Para comprovar suas 

alegações, trouxe o Reclamante aos autos, documento assinado pelo 

Reclamado comprovando ciência quanto ao valor devido (id 1315174), 

bem como fotografias da quitinete onde o serviço foi realizado (id 

7315212). Pois bem. Restou incontroverso nos autos, a prestação de 

serviços entabulado entre as partes, bem como a realização das reformas 

as quais o Autor foi contratado a fazer, além da ciência do Réu quanto ao 

valor a ser pago pelo serviço. Analisando a contestação apenas para 

firmar o convencimento, verifico que o Requerido não nega a prestação de 

serviços, bem como não informa ter realizado o pagamento. Discorda 

apenas do valor apresentado, alegando não ter o Requerente realizado 

todo serviço, sem anexar aos autos qualquer prova do alegado. Em se 

tratando de contrato cujo objeto é a prestação de serviços, no caso a 

execução de serviço de pedreiro, as obrigações das partes são claras: a 

obrigação do pedreiro contratado é realizar o serviço, na forma 

especificada pelo proprietário e com a qualidade que se espera desse tipo 

de serviço. A do proprietário contratante é, uma vez feito o serviço, pagar 

o preço respectivo, na importância que foi pactuada. O fato que constitui o 

direito do autor, conforme se vê, é a prestação do serviço. Comprovado 

que prestou o serviço, adimplindo com sua parte no contrato, surge para 

ele o direito de receber a contraprestação, consistente no recebimento do 

preço. No caso em tela, não vejo como considerar que o autor não 

comprovou os fatos constitutivos de seu direito, uma vez que, de 

conformidade com o art. 374, II e III, do NCPC, não dependem de prova os 

fatos afirmados por uma parte e confessados pela parte contrária, ou 

admitidos no processo como incontroversos. Em outro giro, não se pode 

perder de vista que a pessoa que presta os serviços, na maioria das 

vezes, é detentor do menor poder de barganha nesse tipo de relação, até 

mesmo pela falta de conhecimento das providências necessárias para 

proteger seus interesses. DISPOSITIVO Assim, declaro a revelia da parte 

reclamada, com fundamento no artigo 344, do NCPC, opino pela 

PROCEDÊNCIA dos pedidos da demanda para CONDENAR o promovido, a 

efetuar o pagamento do valor de R$ 14.864,96 (quatorze mil oitocentos e 

sessenta e quatro reais e noventa e seis centavos) corrigidos pelo índice 

oficial INPC/IBGE a partir do ajuizamento da ação e juros simples de 1% ao 

mês a partir da citação. Deixo de condenar a Reclamada ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios, por não serem 

cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). Preclusa a 

via recursal, aguarde-se no prazo de cinco dias a apresentação do 

cálculo do valor devido visando o início da fase de cumprimento de 

sentença, nos termos do artigo 523 do NCPC. Apresentando-se cálculo, 

intime-se o Executado para pagamento, no prazo de 15 dias, sob pena de 

acréscimo de multa de 10%, não incluindo honorários advocatícios 

constante na segunda parte do mencionado disposto legal em face do 

Enunciado 97 do Fonaje. Projeto de sentença sujeito à homologação do 

MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza Alessandra 

Queiroz de Souza Juíza Leiga ___________________________ Vistos, 

etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 26 de junho de 2018. Leonísio Salles de Abreu 

Junior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000241-72.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

AILSON ARRUDA DA CRUZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HAUANYA RAQUEL MORAES DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000241-72.2018.8.11.0024. REQUERENTE: AILSON ARRUDA DA CRUZ 

REQUERIDO: HAUANYA RAQUEL MORAES DA SILVA Vistos etc. 

Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. 

Trata-se de ação proposta por Ailson Arruda da Cruz em face de 

Hauanya Raquel Moraes da Silva. Analisando os autos, observa-se que 

as partes transigiram em audiência de conciliação (ID 13429551) restando 

determinado que o pagamento do valor acordado será dividido em duas 

parcelas e pago pessoalmente ao autor. Portanto, para que surta seus 

legais e jurídicos efeitos, homologo por sentença o acordo supra, bem 

como a desistência do prazo recursal e, consequentemente, extingo o 

processo com resolução de mérito na forma do art. 487, III, “b” do CPC. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se expedindo o necessário. 

Após, ao arquivo com as baixas e anotações de estilo. Projeto de 

sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei 

nº. 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Chapada 

dos Guimarães, 27 de junho de 2018. Leonísio Salles de Abreu Junior Juiz 

de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000048-91.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO VAZ DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIMAR AZEVEDO SELVATICO OAB - MT21282/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000048-91.2017.8.11.0024. REQUERENTE: JOAO PAULO VAZ DE 

MORAES REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos etc. Conforme inteligência do 

artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. FUNDAMENTO E 
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DECIDO. O Juízo ao receber o presente feito para a prolação de sentença 

converteu o julgamento em diligência, determinando que a parte autora 

emendasse a inicial para anexar comprovante de endereço em nome 

próprio, sob pena de extinção processual (ID 10342121). No entanto, o 

mesmo quedou-se inerte, NÃO atendendo ao chamado judicial (ID 

13684529). Intimado por despacho para a emenda da inicial, não o 

fazendo, pode o juiz extinguir o processo sem julgamento do mérito, sendo 

desnecessária a intimação pessoal, nos moldes do artigo 321 do 

NCPC/2015 c/c Art. 51, §1º da lei 9.099/95, abaixo transcrita: “Art. 321. O 

juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 

319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de 

dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 

(quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.” “Art. 51. Extingue-se o 

processo, além dos casos previstos em lei: (...) §1º A extinção do 

processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal 

das partes.” Desta forma, não há motivos para que este processo 

continue tramitando, notadamente quando aquele que mais deveria ter 

interesse em seu término permaneceu desatento ao chamado judicial. 

DISPOSITIVO Isto posto, e com fulcro no artigo 485, I do Novo Código de 

Processo Civil, opino pelo INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL, ante o 

autor não promover a diligência que lhe competia. Sem custas e 

honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as 

cautelas e anotações necessárias. Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza 

Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para 

que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 27 de 

junho de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000146-42.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

NAYARA LORAYNE ROSA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSICA FRAGA VASCONCELOS NEVES OAB - MT21217/O-O 

(ADVOGADO)

GENIQUESLE SOARES SAMPAIO OAB - MT0019965A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PLANALTO DA SERRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000146-42.2018.8.11.0024. REQUERENTE: NAYARA LORAYNE ROSA 

LIMA REQUERIDO: MUNICIPIO DE PLANALTO DA SERRA Vistos etc. 

Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o 

relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. Analisando o conjunto fático probatório 

apresentado, tenho que a presente reclamação desafia a extinção, sem 

resolução do mérito, ante a contumácia da parte autora. Devidamente 

intimada, a parte reclamante deixou de comparecer a audiência de 

conciliação. (ID 13506728) O artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

determina que o processo deverá ser extinto, sem julgamento do mérito, 

sempre que o autor, sem justo motivo, deixar de comparecer 

pessoalmente à sessão de conciliação ou a audiência de instrução e 

julgamento. Ademais, o Enunciado 20 do FONAJE, entende que o 

comparecimento pessoal da parte a audiência é obrigatório. Assim sendo, 

não tendo comparecido a audiência de conciliação e tampouco 

apresentado justificativa plausível, opino pela EXTINÇÃO do presente feito, 

com fulcro no art. 51, I, da Lei 9.099/95. Considerando ainda que não 

houve comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 51, 

§2º, Lei 90.99/95 c.c. art. 334, §8º do CPC), CONDENO a parte Reclamante 

no pagamento das custas processuais, conforme orientação contida no 

Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem 

que haja prévio pagamento das custas processuais deste feito. Projeto de 

sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei 

nº. 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Chapada 

dos Guimarães, 27 de junho de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010174-18.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILDA GLIER (REQUERENTE)

POUSADA ARARA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS DOMINGOS DA SILVA OAB - MT0004907A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INDEPENDENCIA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VIVIANE LIMA OAB - MT0005299A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

8010174-18.2016.8.11.0024. REQUERENTE: POUSADA ARARA LTDA - 

ME, LUCILDA GLIER REQUERIDO: INDEPENDENCIA S.A. Vistos etc., 

Trata-se de acordo entabulado entre as partes que foi cumprido de forma 

integral (ID 13663271). Com efeito, disciplina o art. 924, II do Código de 

Processo Civil que a extinção da execução ocorre quando há satisfação 

da obrigação. No caso, restou demonstrado de forma inequívoca o 

adimplemento da dívida, considerando que os valores se encontram 

devidamente quitados, razão pela qual, a extinção do feito é medida que 

se impõe. Ante o exposto, julgo e declaro extinta a presente execução de 

sentença, com fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código de 

Processo Civil. Arquive-se Projeto de sentença sujeito à homologação do 

MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza Alessandra 

Queiroz de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam 

seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na 

forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário 

com as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 26 de junho de 2018. 

Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000091-91.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

RITA DE CASSIA DE FIGUEIREDO BORGES - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKELINE MOREIRA MARTINS PACHECO OAB - MT10402/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CHAPADA DOS 

GUIMARAES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000091-91.2018.8.11.0024. EXEQUENTE: RITA DE CASSIA DE 

FIGUEIREDO BORGES - ME EXECUTADO: SISTEMA AUTONOMO DE AGUA 

E ESGOTO DE CHAPADA DOS GUIMARAES Vistos etc. Dispensado o 

relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. 

FUNDAMENTO.DECIDO. A execução se encontra satisfeita, a extinção é 

medida de rigor. Analisando os autos, verifico que o objeto da presente 

execução se encontra devidamente solucionado. A reclamada realizou 

pagamento voluntário e houve concordância da parte adversa (ID n ° 

13525802). Sobre o tema existem inúmeros julgados no Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso: APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO 

EXTRAJUDICIAL (CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO) – ACORDO FIRMADO 

NOS AUTOS – PARCELAS ADIMPLIDAS PELO DEVEDOR – OBRIGAÇÃO 

SATISFEITA – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO (ART.924, II E III DO CPC) – 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Havendo acordo entre as partes 

quanto à quitação de saldo devedor de contrato bancário, e sendo o 

devedor adimplente nos termos acordados, a extinção da execução é 

medida que se impõe. Segundo dispõe o art.924,II e III, do Código de 

Processo Civil, extingue-se a execução pela satisfação da obrigação ou 

quando o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da 

dívida, dentre os quais, a transação. (Ap 58612/2017, DESA. CLEUCI 

TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE 
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DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/10/2017, Publicado no DJE 08/11/2017) 

________________________________________ APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE 

LOCAÇÃO – SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO 

– INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 924,II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - 

RECURSO DESPROVIDO. Conforme estabelece o artigo 924,II do Código de 

Processo Civil extingue-se a execução quando a obrigação for satisfeita. 

(Ap 22177/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/05/2017, Publicado no DJE 

07/06/2017) Considerando que a causídica tem procuração com poderes 

de receber e dar quitação, é medida de rigor determinar a expedição do 

alvará judicial eletrônico para finalização da demanda. No caso, restou 

demonstrado de forma inequívoca o adimplemento da dívida, considerando 

que os valores se encontram devidamente quitados, razão pela qual, a 

extinção do feito é medida que se impõe. DISPOSITIVO Ante o exposto, 

com a resolução de mérito e por tudo mais que dos autos constam, opino 

pela EXTINÇÃO da presente execução de sentença, com fundamento no 

art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código de Processo Civil. DETERMINO a 

expedição do Alvará Judicial Eletrônico ao promovente. Sem custas e 

honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as 

cautelas e anotações necessárias. Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza 

Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para 

que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 27 de 

junho de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000045-05.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ROSARIA ALVES DE ARRUDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ISAIAS DA SILVA RODRIGUES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000045-05.2018.8.11.0024. REQUERENTE: ROSARIA ALVES DE 

ARRUDA REQUERIDO: ISAIAS DA SILVA RODRIGUES Vistos etc. 

Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. 

Impende destacar que o feito comporta julgamento antecipado da lide em 

razão da inexistência da necessidade de produção de outras provas. 

Fundamento, Decido. Cuida-se de ação de cobrança, em que busca a 

requerente a condenação da parte requerida ao pagamento da importância 

de R$ 8.110,29 (oito mil cento e dez reais e vinte e nove centavos), 

referente a despesas decorrentes do contrato de locação verbal 

celebrado pelas partes, além do pedido de indenização por danos morais 

no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) Pois bem. Compulsando os autos 

verifico que o reclamado tomou conhecimento dos autos, sendo 

cientificado da audiência em dois momentos (ids 12181913 e 13123110) e, 

ainda assim, não compareceu nas audiências designadas (ids 12191796 e 

13549277), tampouco justificou a ausência ou apresentou defesa, razão 

pela qual entendo que a decretação da sua revelia no presente caso é 

medida de rigor. Assim sendo a parte requerida não se desincumbiu do 

ônus do artigo 344 do Código de Processo Civil, restando incontroversos, 

os fatos e documentos da exordial. Outrossim, a demandada não 

contestou, nem compareceu à audiência de conciliação, confessando, 

portanto, a matéria fática. Nesse sentido é a inteligência do artigo 20 da Lei 

9.099/95, que lemos: “Art. 20. Não comparecendo o demandado à sessão 

de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão 

verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário 

resultar da convicção do Juiz.” Cabe à parte Reclamada comparecer 

pessoalmente na audiência, caso contrário serão reputados verdadeiros 

os fatos alegados pelo autor, com imediato julgamento da demanda. O 

Enunciado nº. 20, do Fórum Nacional de Juizados Especiais, têm a 

seguinte redação: ENUNCIADO 20 – O comparecimento pessoal da parte 

às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada 

por preposto. Devemos nos ater ao fato de que o rigor da exigência do 

comparecimento pessoal das partes às audiências designadas deve-se 

ao princípio maior dos sistemas dos Juizados Especiais, que é a tentativa 

de conciliação entre os litigantes. Em se tratando de causa que versa 

sobre direitos patrimoniais e, portanto, disponíveis, a ausência da parte 

requerida à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e 

julgamento conduz aos efeitos da revelia, chancelando a presunção de 

veracidade dos fatos narrados na petição inicial, salvo, todavia, se outro 

não for o entendimento do julgador. Assim, uma vez que a demandada não 

produziu qualquer prova ou se manifestou nos autos para defender-se do 

alegado, demonstrou verdadeiro descaso com a demanda. Ademais, o não 

comparecimento à audiência designada para tentativa de conciliação 

corroborou para que não trouxesse aos autos qualquer prova que 

destituísse o alegado pelo demandante, assim a decretação da revelia com 

o aproveitamento de todos os seus efeitos é medida que se impõe. Por 

outro lado, não assiste razão a autora quanto ao pedido de indenização 

por dano moral. O dano moral é a lesão que afronta direitos da 

personalidade, aqueles que atacam bens jurídicos inerentes à condição 

existencial do ser humano, destituídos de valor monetário, afetos ao 

indivíduo em sua esfera íntima, impondo-lhe dor emocional, angústia, 

causando transtorno à sua psique. A responsabilização civil por danos 

morais carece da comprovação de três pressupostos: conduta indevida, 

nexo de causa e dano. No caso dos autos, autora não conseguiu 

demonstrar a ocorrência de qualquer situação específica, que lhe tenha 

causado extremo constrangimento. Ademais, pelo que se evidencia, a 

situação experimentada pela autora revela descumprimento contratual 

(ainda que relacionado a contrato verbal), incapaz de ensejar abalo moral 

indenizável, porquanto não ultrapassa a esfera do simples aborrecimento, 

natural da vida cotidiana. Desta forma, A falta de um dos elementos da 

responsabilidade civil afasta o pedido condenatório. DISPOSITIVO Assim, 

com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC, opino pela PARCIAL 

PROCEDÊNCIA do pedido da Reclamante para CONDENAR o Reclamado ao 

pagamento de R$ 8.110,29 (oito mil cento e dez reais e vinte e nove 

centavos) referente aos meses não pagos de aluguel, energia, além das 

despesas com a reforma do imóvel desocupado. Deve este valor ser 

corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a partir do ajuizamento da ação 

(21/02/18) e juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação (13/03/18). 

Após o trânsito em julgado, intime-se a autora para dar início a execução 

da sentença, conforme determina o artigo 52 e seguintes da Lei 9.099/95. 

Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 

nº 9.099/95. Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz 

Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de 

Souza Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos 

legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 

40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas 

de estilo. Chapada dos Guimarães, 28 de junho de 2018. Leonísio Salles 

de Abreu Júnior Juiz de Direito
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Advogado(s) Polo Ativo:
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OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000274-62.2018.8.11.0024. REQUERENTE: JOAO AMARO BARBOSA 

REQUERIDO: OI S.A Vistos etc. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei 

nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. 

Analisando o conjunto fático probatório apresentado, tenho que a 

presente reclamação desafia a extinção, sem resolução do mérito, ante a 

contumácia da parte autora. Devidamente intimada, a parte reclamante 

deixou de comparecer a audiência de conciliação. (ID 13506610) O artigo 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, determina que o processo deverá ser 

extinto, sem julgamento do mérito, sempre que o autor, sem justo motivo, 

deixar de comparecer pessoalmente à sessão de conciliação ou a 

audiência de instrução e julgamento. Ademais, o Enunciado 20 do FONAJE, 

entende que o comparecimento pessoal da parte a audiência é obrigatório. 
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Assim sendo, não tendo comparecido a audiência de conciliação e 

tampouco apresentado justificativa plausível, opino pela EXTINÇÃO do 

presente feito, com fulcro no art. 51, I, da Lei 9.099/95. Considerando 

ainda que não houve comprovação de que a ausência decorreu de força 

maior (art. 51, §2º, Lei 90.99/95 c.c. art. 334, §8º do CPC), CONDENO a 

parte Reclamante no pagamento das custas processuais, conforme 

orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o 

ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento das custas 

processuais deste feito. Projeto de sentença sujeito à homologação do 

MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza Alessandra 

Queiroz de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam 

seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na 

forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário 

com as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 28 de junho de 2018. 

Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010320-59.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

CLARO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIAGO SANTANA DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KESSIA NAYANNE AMARAL MATOS OAB - MT0019561A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

8010320-59.2016.8.11.0024. EXEQUENTE: CLARO S.A. EXECUTADO: 

TIAGO SANTANA DA SILVA Vistos etc. Dispensado o relatório com 

fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. O exequente concordou com o 

acordo proposto pelo executado no id 12470807, em que o valor total do 

débito de R$ 673,92 (seiscentos e setenta e três reais e noventa e dois 

centavos) será pago em 06 (seis) prestações mensais de R$ 112,32 

(cento e doze reais e trinta e dois centavos), mediante depósito judicial. 

Portanto, para que surta seus legais e jurídicos efeitos, homologo por 

sentença o acordo supra, devendo o processo permanecer suspenso até 

o cumprimento total do acordo, conforme dispõe o artigo 99, parágrafo 

único e artigo 313, II, ambos do NCPC. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se expedindo o necessário. Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza 

Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para 

que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 28 de 

junho de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010306-46.2014.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MUNER & SILVA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DALTON ADORNO TORNAVOI OAB - MT0004729S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE APARECIDO GOMES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

8010306-46.2014.8.11.0024. REQUERENTE: MUNER & SILVA LTDA - EPP 

REQUERIDO: JOSE APARECIDO GOMES Vistos etc. A parte Autora 

requereu a desistência através de petição no ID12489339. Nos termos do 

artigo 200, parágrafo único, do NCPC, a desistência da ação somente 

produz seus efeitos após a homologação Judicial. Ante o exposto, para 

que produza os seus jurídicos e legais efeitos, opino pela 

HOMOLOGAÇÃO DO PEDIDO DE DESISTÊNCIA desta reclamação, e, em 

consequência, JULGO EXTINTO este feito, sem exame do mérito, com 

fulcro no disposto artigo 485, inciso VIII, do Novo Código de Processo Civil. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza 

Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para 

que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 28 de 

junho de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010552-08.2015.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETE PEREIRA COSTA DE MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIANE FERREIRA MARTINS CAMARGO OAB - MT0012586A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIANA NASCIMENTO DE SOUZA OAB - MT17829/O-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

8010552-08.2015.8.11.0024. REQUERENTE: ELIZABETE PEREIRA COSTA 

DE MATOS REQUERIDO: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT 

Vistos etc. Intimada a Autora conforme certidão, deixou transcorrer o 

prazo para realização do depósito judicial relativo aos honorários periciais, 

argumentando ser beneficiária da justiça gratuita e não possuir condições 

financeiras para efetuar o pagamento. A perícia neste caso é 

imprescindível. Somente através desta prova pode-se obter a real 

extensão do dano. O pedido de utilização de prova emprestada deve ser 

indeferido, visto que os laudos que se pretende utilizar como parâmetro 

são anteriores à 2011, não refletindo a situação atual, o que seria capaz 

de gerar prejuízo tanto para a autora, como para o réu, inviabilizando uma 

solução justa, equânime e satisfativa da lide. Embora esteja assegurado a 

autora o benefício da gratuidade processual, tal benesse não obriga o 

Senhor Perito (que neste caso não possui convênio com o Poder 

Judiciário) a trabalhar de graça, posto que não existe no quadro de 

servidores do Juizado Perito que aceite o encargo para receber ao final, 

nem tampouco conduzir tais despesas para eventual recebimento ao final 

do feito. Nesta esteira o STJ: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL 

NO RECURSO ESPECIAL. BENEFICIÁRIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

GRATUITA SUCUMBENTE. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. 

RESPONSABILIDADE DO ESTADO. PRECEDENTES. 1. O Estado de Santa 

Catarina afigura-se como parte legitima no feito, uma vez que cabe ao 

Estado o custeio dos honorários periciais diante da sucumbência de 

jurisdicionado sob o pálio da gratuidade de justiça. 2. Não há violação do 

preceito contraditório e ampla defesa quando o Estado é chamado à 

responsabilidade ao pagamento dos honorários periciais, haja vista que o 

seu dever constitucional em garantir o amplo acesso ao judiciário abrange 

incumbência de conferir todas as condições necessárias à efetividade 

processual ao beneficiário da justiça gratuita, não podendo desta maneira 

exigir do perito que assuma tal ônus financeiro. 3. Ainda, "conforme a 

jurisprudência, "as despesas pessoais e materiais necessárias para a 

realização da perícia estão protegidas pela isenção legal de que goza o 

beneficiário da gratuidade de justiça. Assim, como não se pode exigir do 

perito a realização do serviço gratuitamente, essa obrigação deve ser do 

sucumbente ou, no caso de ser o beneficiário, do Estado, a quem é 

conferida a obrigação de prestação de assistência judiciária aos 

necessitados." AgRg no AREsp 260.516/MG, Rel. Ministra ASSUSETE 

MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/03/2014, DJe 03/04/2014. 

Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1568047/SC, Rel. Ministro 

HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/02/2016, DJe 

02/03/2016) Em que pese a possibilidade do Estado arcar com as 

despesas da perícia, tal situação se mostra incompatível com o 

procedimento sumaríssimo eleito, haja vista que a competência dos 

juizados especiais é restrita às causas de menor complexidade técnica, 

ante aos princípios da informalidade, oralidade e celeridade. Tal impasse 

quanto ao pagamento dos honorários pericias apenas confirma a 

incompetência deste Juizado quando se trata de causas complexas, ante 

a dificuldade em produzir a prova e a realização do seu pagamento. 

Inclusive esta é a orientação seguida pela egrégia Turma Recursal de Mato 

Grosso que afirma ser o juizado incompetente em questões relativas a 
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pedidos de indenização por insalubridade, nos seguintes termos: EMENTA: 

RECURSO CÍVEL INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE 

COBRANÇA – INDENIZAÇÃO DE INSALUBRIDADE – INEXISTÊNCIA DE 

LAUDO IDONÊO – INCOMPETENCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS – COMPLEXIDADE PROBATÓRIA – INCOMPETÊNCIA 

ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – PROCESSO EXTINTO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO – RECURSO CÍVEL CONHECIDO E 

PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA. As causas em que 

se exige a necessidade de perícia complexa para o deslinde da questão 

ficam subtraídas do alcance dos Juizados Especiais. (Número Único: 

8010383-13.2017.8.11.0004 Classe: RECURSO INOMINADO (460) 

Assunto: [Adicional de Periculosidade] Relator: Des(a). SEBASTIAO DE 

ARRUDA ALMEIDA - DATA DA SESSÃO: 24/05/18) No mesmo sentido é o 

TJMT: CONFLITO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE CONCESSÃO DE 

ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE 

PERÍCIA TÉCNICA - INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEL E 

DA FAZENDA PÚBLICA EM RAZÃO DA COMPLEXIDADE DA CAUSA – 

INTELIGÊNCIA DO ART. 98, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – 

COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL – CONFLITO PROCEDENTE. A 

necessidade de produção de prova pericial para aferir em que grau de 

porcentagem atinge tal insalubridade e definir o grau de exposição aos 

agentes de risco impossibilita seja a causa processada no Juizado 

Especial, diante da complexidade da matéria. (CC 148702/2014, DES. JOSÉ 

ZUQUIM NOGUEIRA, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/11/2015, Publicado no DJE 

17/11/2015) Por outro lado, também é necessário registrar que a 

discussão quanto ao declínio de competência da justiça comum para o 

juizado especial, como realizado nos embargos de declaração, não se 

mostra pertinente, pois tal decisão não se atentou na dificuldade gerada 

para a produção da prova pericial que inviabiliza o trâmite destas ações 

perante este juízo. Portanto, diante da problemática gerada quanto ao 

pagamento dos honorários periciais, declaro a incompetência absoluta 

deste Juizado Especial para processar e julgar o feito, ante a 

complexidade da causa, e, em consequência, opino por JULGAR EXTINTO 

o presente feito sem resolução de mérito, com fundamento no inciso II, do 

artigo 51, da Lei nº 9.099/95. Sem custas e honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/1995. Transitada em 

julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz 

Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de 

Souza Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos 

legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do 

artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 28 de junho de 2018. Leonísio 

Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

8010358-71.2016.8.11.0024. REQUERENTE: USIEL FRANCO DA SILVA 

REQUERIDO: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT Vistos etc. 

Intimado o Autor conforme certidão, deixou transcorrer o prazo para 

realização do depósito judicial relativo aos honorários periciais, 

argumentando ser beneficiário da justiça gratuita e não possuir condições 

financeiras para efetuar o pagamento. A perícia neste caso é 

imprescindível. Somente através desta prova pode-se obter a real 

extensão do dano. O pedido de utilização de prova emprestada deve ser 

indeferido, visto que os laudos que se pretende utilizar como parâmetro 

são anteriores à 2018, não refletindo a situação atual, o que seria capaz 

de gerar prejuízo tanto para o autor, como para o réu, inviabilizando uma 

solução justa, equânime e satisfativa da lide. Embora esteja assegurado 

ao autor o benefício da gratuidade processual, tal benesse não obriga o 

Senhor Perito (que neste caso não possui convênio com o Poder 

Judiciário) a trabalhar de graça, posto que não existe no quadro de 

servidores do Juizado Perito que aceite o encargo para receber ao final, 

nem tampouco conduzir tais despesas para eventual recebimento ao final 

do feito. Nesta esteira o STJ: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL 

NO RECURSO ESPECIAL. BENEFICIÁRIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

GRATUITA SUCUMBENTE. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. 

RESPONSABILIDADE DO ESTADO. PRECEDENTES. 1. O Estado de Santa 

Catarina afigura-se como parte legitima no feito, uma vez que cabe ao 

Estado o custeio dos honorários periciais diante da sucumbência de 

jurisdicionado sob o pálio da gratuidade de justiça. 2. Não há violação do 

preceito contraditório e ampla defesa quando o Estado é chamado à 

responsabilidade ao pagamento dos honorários periciais, haja vista que o 

seu dever constitucional em garantir o amplo acesso ao judiciário abrange 

incumbência de conferir todas as condições necessárias à efetividade 

processual ao beneficiário da justiça gratuita, não podendo desta maneira 

exigir do perito que assuma tal ônus financeiro. 3. Ainda, "conforme a 

jurisprudência, "as despesas pessoais e materiais necessárias para a 

realização da perícia estão protegidas pela isenção legal de que goza o 

beneficiário da gratuidade de justiça. Assim, como não se pode exigir do 

perito a realização do serviço gratuitamente, essa obrigação deve ser do 

sucumbente ou, no caso de ser o beneficiário, do Estado, a quem é 

conferida a obrigação de prestação de assistência judiciária aos 

necessitados." AgRg no AREsp 260.516/MG, Rel. Ministra ASSUSETE 

MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/03/2014, DJe 03/04/2014. 

Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1568047/SC, Rel. Ministro 

HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/02/2016, DJe 

02/03/2016) Em que pese a possibilidade do Estado arcar com as 

despesas da perícia, tal situação se mostra incompatível com o 

procedimento sumaríssimo eleito, haja vista que a competência dos 

juizados especiais é restrita às causas de menor complexidade técnica, 

ante aos princípios da informalidade, oralidade e celeridade. Tal impasse 

quanto ao pagamento dos honorários pericias apenas confirma a 

incompetência deste Juizado quando se trata de causas complexas, ante 

a dificuldade em produzir a prova e a realização do seu pagamento. 

Inclusive esta é a orientação seguida pela egrégia Turma Recursal de Mato 

Grosso que afirma ser o juizado incompetente em questões relativas a 

pedidos de indenização por insalubridade, nos seguintes termos: EMENTA: 

RECURSO CÍVEL INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE 

COBRANÇA – INDENIZAÇÃO DE INSALUBRIDADE – INEXISTÊNCIA DE 

LAUDO IDONÊO – INCOMPETENCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS – COMPLEXIDADE PROBATÓRIA – INCOMPETÊNCIA 

ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – PROCESSO EXTINTO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO – RECURSO CÍVEL CONHECIDO E 

PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA. As causas em que 

se exige a necessidade de perícia complexa para o deslinde da questão 

ficam subtraídas do alcance dos Juizados Especiais. (Número Único: 

8010383-13.2017.8.11.0004 Classe: RECURSO INOMINADO (460) 

Assunto: [Adicional de Periculosidade] Relator: Des(a). SEBASTIAO DE 

ARRUDA ALMEIDA - DATA DA SESSÃO: 24/05/18) No mesmo sentido é o 

TJMT: CONFLITO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE CONCESSÃO DE 

ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE 

PERÍCIA TÉCNICA - INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEL E 

DA FAZENDA PÚBLICA EM RAZÃO DA COMPLEXIDADE DA CAUSA – 

INTELIGÊNCIA DO ART. 98, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – 

COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL – CONFLITO PROCEDENTE. A 

necessidade de produção de prova pericial para aferir em que grau de 

porcentagem atinge tal insalubridade e definir o grau de exposição aos 

agentes de risco impossibilita seja a causa processada no Juizado 

Especial, diante da complexidade da matéria. (CC 148702/2014, DES. JOSÉ 

ZUQUIM NOGUEIRA, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/11/2015, Publicado no DJE 

17/11/2015) Portanto, diante da problemática gerada quanto ao pagamento 

dos honorários periciais, declaro a incompetência absoluta deste Juizado 

Especial para processar e julgar o feito, ante a complexidade da causa, e, 

em consequência, opino por JULGAR EXTINTO o presente feito sem 

resolução de mérito, com fundamento no inciso II, do artigo 51, da Lei nº 

9.099/95. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 

55, da Lei nº 9.099/1995. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao 

arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Projeto de sentença 

sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 

9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. 
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HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Chapada 

dos Guimarães, 28 de junho de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz 

de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

8010554-75.2015.8.11.0024. REQUERENTE: MANOEL BERNARDINO 

REQUERIDO: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT Vistos etc. 

Intimado o Autor conforme certidão, deixou transcorrer o prazo para 

realização do depósito judicial relativo aos honorários periciais, 

argumentando ser beneficiário da justiça gratuita e não possuir condições 

financeiras para efetuar o pagamento. A perícia neste caso é 

imprescindível. Somente através desta prova pode-se obter a real 

extensão do dano. O pedido de utilização de prova emprestada deve ser 

indeferido, visto que os laudos que se pretende utilizar como parâmetro 

são anteriores à 2018, não refletindo a situação atual, o que seria capaz 

de gerar prejuízo tanto para o autor, como para o réu, inviabilizando uma 

solução justa, equânime e satisfativa da lide. Embora esteja assegurado 

ao autor o benefício da gratuidade processual, tal benesse não obriga o 

Senhor Perito (que neste caso não possui convênio com o Poder 

Judiciário) a trabalhar de graça, posto que não existe no quadro de 

servidores do Juizado Perito que aceite o encargo para receber ao final, 

nem tampouco conduzir tais despesas para eventual recebimento ao final 

do feito. Nesta esteira o STJ: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL 

NO RECURSO ESPECIAL. BENEFICIÁRIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

GRATUITA SUCUMBENTE. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. 

RESPONSABILIDADE DO ESTADO. PRECEDENTES. 1. O Estado de Santa 

Catarina afigura-se como parte legitima no feito, uma vez que cabe ao 

Estado o custeio dos honorários periciais diante da sucumbência de 

jurisdicionado sob o pálio da gratuidade de justiça. 2. Não há violação do 

preceito contraditório e ampla defesa quando o Estado é chamado à 

responsabilidade ao pagamento dos honorários periciais, haja vista que o 

seu dever constitucional em garantir o amplo acesso ao judiciário abrange 

incumbência de conferir todas as condições necessárias à efetividade 

processual ao beneficiário da justiça gratuita, não podendo desta maneira 

exigir do perito que assuma tal ônus financeiro. 3. Ainda, "conforme a 

jurisprudência, "as despesas pessoais e materiais necessárias para a 

realização da perícia estão protegidas pela isenção legal de que goza o 

beneficiário da gratuidade de justiça. Assim, como não se pode exigir do 

perito a realização do serviço gratuitamente, essa obrigação deve ser do 

sucumbente ou, no caso de ser o beneficiário, do Estado, a quem é 

conferida a obrigação de prestação de assistência judiciária aos 

necessitados." AgRg no AREsp 260.516/MG, Rel. Ministra ASSUSETE 

MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/03/2014, DJe 03/04/2014. 

Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1568047/SC, Rel. Ministro 

HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/02/2016, DJe 

02/03/2016) Em que pese a possibilidade do Estado arcar com as 

despesas da perícia, tal situação se mostra incompatível com o 

procedimento sumaríssimo eleito, haja vista que a competência dos 

juizados especiais é restrita às causas de menor complexidade técnica, 

ante aos princípios da informalidade, oralidade e celeridade. Tal impasse 

quanto ao pagamento dos honorários pericias apenas confirma a 

incompetência deste Juizado quando se trata de causas complexas, ante 

a dificuldade em produzir a prova e a realização do seu pagamento. 

Inclusive esta é a orientação seguida pela egrégia Turma Recursal de Mato 

Grosso que afirma ser o juizado incompetente em questões relativas a 

pedidos de indenização por insalubridade, nos seguintes termos: EMENTA: 

RECURSO CÍVEL INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE 

COBRANÇA – INDENIZAÇÃO DE INSALUBRIDADE – INEXISTÊNCIA DE 

LAUDO IDONÊO – INCOMPETENCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS – COMPLEXIDADE PROBATÓRIA – INCOMPETÊNCIA 

ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – PROCESSO EXTINTO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO – RECURSO CÍVEL CONHECIDO E 

PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA. As causas em que 

se exige a necessidade de perícia complexa para o deslinde da questão 

ficam subtraídas do alcance dos Juizados Especiais. (Número Único: 

8010383-13.2017.8.11.0004 Classe: RECURSO INOMINADO (460) 

Assunto: [Adicional de Periculosidade] Relator: Des(a). SEBASTIAO DE 

ARRUDA ALMEIDA - DATA DA SESSÃO: 24/05/18) No mesmo sentido é o 

TJMT: CONFLITO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE CONCESSÃO DE 

ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE 

PERÍCIA TÉCNICA - INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEL E 

DA FAZENDA PÚBLICA EM RAZÃO DA COMPLEXIDADE DA CAUSA – 

INTELIGÊNCIA DO ART. 98, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – 

COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL – CONFLITO PROCEDENTE. A 

necessidade de produção de prova pericial para aferir em que grau de 

porcentagem atinge tal insalubridade e definir o grau de exposição aos 

agentes de risco impossibilita seja a causa processada no Juizado 

Especial, diante da complexidade da matéria. (CC 148702/2014, DES. JOSÉ 

ZUQUIM NOGUEIRA, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/11/2015, Publicado no DJE 

17/11/2015) Por outro lado, também é necessário registrar que a 

discussão quanto ao declínio de competência da justiça comum para o 

juizado especial, como realizado nos embargos de declaração id 

11207576 não se mostra pertinente, pois tal decisão não se atentou na 

dificuldade gerada para a produção da prova pericial que inviabiliza o 

trâmite destas ações perante este juízo. Portanto, diante da problemática 

gerada quanto ao pagamento dos honorários periciais, declaro a 

incompetência absoluta deste Juizado Especial para processar e julgar o 

feito, ante a complexidade da causa, e, em consequência, opino por 

JULGAR EXTINTO o presente feito sem resolução de mérito, com 

fundamento no inciso II, do artigo 51, da Lei nº 9.099/95. Sem custas e 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 

9.099/1995. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com 

as cautelas e anotações necessárias. Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza 

Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para 

que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 28 de 

junho de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010551-23.2015.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA APARECIDA DE ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIANE FERREIRA MARTINS CAMARGO OAB - MT0012586A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIANA NASCIMENTO DE SOUZA OAB - MT17829/O-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

8010551-23.2015.8.11.0024. REQUERENTE: ELISANGELA APARECIDA DE 

ANDRADE REQUERIDO: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT 

Vistos etc. Intimada a Autora conforme certidão, deixou transcorrer o 

prazo para realização do depósito judicial relativo aos honorários periciais, 

argumentando ser beneficiária da justiça gratuita e não possuir condições 

financeiras para efetuar o pagamento. A perícia neste caso é 

imprescindível. Somente através desta prova pode-se obter a real 

extensão do dano. O pedido de utilização de prova emprestada deve ser 

indeferido, visto que os laudos que se pretende utilizar como parâmetro 

são anteriores à 2011, não refletindo a situação atual, o que seria capaz 

de gerar prejuízo tanto para a autora, como para o réu, inviabilizando uma 

solução justa, equânime e satisfativa da lide. Embora esteja assegurado a 
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autora o benefício da gratuidade processual, tal benesse não obriga o 

Senhor Perito (que neste caso não possui convênio com o Poder 

Judiciário) a trabalhar de graça, posto que não existe no quadro de 

servidores do Juizado Perito que aceite o encargo para receber ao final, 

nem tampouco conduzir tais despesas para eventual recebimento ao final 

do feito. Nesta esteira o STJ: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL 

NO RECURSO ESPECIAL. BENEFICIÁRIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

GRATUITA SUCUMBENTE. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. 

RESPONSABILIDADE DO ESTADO. PRECEDENTES. 1. O Estado de Santa 

Catarina afigura-se como parte legitima no feito, uma vez que cabe ao 

Estado o custeio dos honorários periciais diante da sucumbência de 

jurisdicionado sob o pálio da gratuidade de justiça. 2. Não há violação do 

preceito contraditório e ampla defesa quando o Estado é chamado à 

responsabilidade ao pagamento dos honorários periciais, haja vista que o 

seu dever constitucional em garantir o amplo acesso ao judiciário abrange 

incumbência de conferir todas as condições necessárias à efetividade 

processual ao beneficiário da justiça gratuita, não podendo desta maneira 

exigir do perito que assuma tal ônus financeiro. 3. Ainda, "conforme a 

jurisprudência, "as despesas pessoais e materiais necessárias para a 

realização da perícia estão protegidas pela isenção legal de que goza o 

beneficiário da gratuidade de justiça. Assim, como não se pode exigir do 

perito a realização do serviço gratuitamente, essa obrigação deve ser do 

sucumbente ou, no caso de ser o beneficiário, do Estado, a quem é 

conferida a obrigação de prestação de assistência judiciária aos 

necessitados." AgRg no AREsp 260.516/MG, Rel. Ministra ASSUSETE 

MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/03/2014, DJe 03/04/2014. 

Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1568047/SC, Rel. Ministro 

HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/02/2016, DJe 

02/03/2016) Em que pese a possibilidade do Estado arcar com as 

despesas da perícia, tal situação se mostra incompatível com o 

procedimento sumaríssimo eleito, haja vista que a competência dos 

juizados especiais é restrita às causas de menor complexidade técnica, 

ante aos princípios da informalidade, oralidade e celeridade. Tal impasse 

quanto ao pagamento dos honorários pericias apenas confirma a 

incompetência deste Juizado quando se trata de causas complexas, ante 

a dificuldade em produzir a prova e a realização do seu pagamento. 

Inclusive esta é a orientação seguida pela egrégia Turma Recursal de Mato 

Grosso que afirma ser o juizado incompetente em questões relativas a 

pedidos de indenização por insalubridade, nos seguintes termos: EMENTA: 

RECURSO CÍVEL INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE 

COBRANÇA – INDENIZAÇÃO DE INSALUBRIDADE – INEXISTÊNCIA DE 

LAUDO IDONÊO – INCOMPETENCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS – COMPLEXIDADE PROBATÓRIA – INCOMPETÊNCIA 

ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – PROCESSO EXTINTO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO – RECURSO CÍVEL CONHECIDO E 

PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA. As causas em que 

se exige a necessidade de perícia complexa para o deslinde da questão 

ficam subtraídas do alcance dos Juizados Especiais. (Número Único: 

8010383-13.2017.8.11.0004 Classe: RECURSO INOMINADO (460) 

Assunto: [Adicional de Periculosidade] Relator: Des(a). SEBASTIAO DE 

ARRUDA ALMEIDA - DATA DA SESSÃO: 24/05/18) No mesmo sentido é o 

TJMT: CONFLITO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE CONCESSÃO DE 

ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE 

PERÍCIA TÉCNICA - INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEL E 

DA FAZENDA PÚBLICA EM RAZÃO DA COMPLEXIDADE DA CAUSA – 

INTELIGÊNCIA DO ART. 98, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – 

COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL – CONFLITO PROCEDENTE. A 

necessidade de produção de prova pericial para aferir em que grau de 

porcentagem atinge tal insalubridade e definir o grau de exposição aos 

agentes de risco impossibilita seja a causa processada no Juizado 

Especial, diante da complexidade da matéria. (CC 148702/2014, DES. JOSÉ 

ZUQUIM NOGUEIRA, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/11/2015, Publicado no DJE 

17/11/2015) Por outro lado, também é necessário registrar que a 

discussão quanto ao declínio de competência da justiça comum para o 

juizado especial, como realizado nos embargos de declaração id 

11083615 não se mostra pertinente, pois tal decisão não se atentou na 

dificuldade gerada para a produção da prova pericial que inviabiliza o 

trâmite destas ações perante este juízo. Portanto, diante da problemática 

gerada quanto ao pagamento dos honorários periciais, declaro a 

incompetência absoluta deste Juizado Especial para processar e julgar o 

feito, ante a complexidade da causa, e, em consequência, opino por 

JULGAR EXTINTO o presente feito sem resolução de mérito, com 

fundamento no inciso II, do artigo 51, da Lei nº 9.099/95. Sem custas e 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 

9.099/1995. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com 

as cautelas e anotações necessárias. Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza 

Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para 

que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 28 de 

junho de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010550-38.2015.8.11.0024
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CLEIDE JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIANE FERREIRA MARTINS CAMARGO OAB - MT0012586A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIANA NASCIMENTO DE SOUZA OAB - MT17829/O-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

8010550-38.2015.8.11.0024. REQUERENTE: CLEIDE JOSE DA SILVA 

REQUERIDO: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT Vistos etc. 

Intimada a Autora conforme certidão, deixou transcorrer o prazo para 

realização do depósito judicial relativo aos honorários periciais, 

argumentando ser beneficiária da justiça gratuita e não possuir condições 

financeiras para efetuar o pagamento. A perícia neste caso é 

imprescindível. Somente através desta prova pode-se obter a real 

extensão do dano. O pedido de utilização de prova emprestada deve ser 

indeferido, visto que os laudos que se pretende utilizar como parâmetro 

são anteriores à 2011, não refletindo a situação atual, o que seria capaz 

de gerar prejuízo tanto para a autora, como para o réu, inviabilizando uma 

solução justa, equânime e satisfativa da lide. Embora esteja assegurado a 

autora o benefício da gratuidade processual, tal benesse não obriga o 

Senhor Perito (que neste caso não possui convênio com o Poder 

Judiciário) a trabalhar de graça, posto que não existe no quadro de 

servidores do Juizado Perito que aceite o encargo para receber ao final, 

nem tampouco conduzir tais despesas para eventual recebimento ao final 

do feito. Nesta esteira o STJ: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL 

NO RECURSO ESPECIAL. BENEFICIÁRIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

GRATUITA SUCUMBENTE. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. 

RESPONSABILIDADE DO ESTADO. PRECEDENTES. 1. O Estado de Santa 

Catarina afigura-se como parte legitima no feito, uma vez que cabe ao 

Estado o custeio dos honorários periciais diante da sucumbência de 

jurisdicionado sob o pálio da gratuidade de justiça. 2. Não há violação do 

preceito contraditório e ampla defesa quando o Estado é chamado à 

responsabilidade ao pagamento dos honorários periciais, haja vista que o 

seu dever constitucional em garantir o amplo acesso ao judiciário abrange 

incumbência de conferir todas as condições necessárias à efetividade 

processual ao beneficiário da justiça gratuita, não podendo desta maneira 

exigir do perito que assuma tal ônus financeiro. 3. Ainda, "conforme a 

jurisprudência, "as despesas pessoais e materiais necessárias para a 

realização da perícia estão protegidas pela isenção legal de que goza o 

beneficiário da gratuidade de justiça. Assim, como não se pode exigir do 

perito a realização do serviço gratuitamente, essa obrigação deve ser do 

sucumbente ou, no caso de ser o beneficiário, do Estado, a quem é 

conferida a obrigação de prestação de assistência judiciária aos 

necessitados." AgRg no AREsp 260.516/MG, Rel. Ministra ASSUSETE 

MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/03/2014, DJe 03/04/2014. 

Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1568047/SC, Rel. Ministro 

HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/02/2016, DJe 

02/03/2016) Em que pese a possibilidade do Estado arcar com as 

despesas da perícia, tal situação se mostra incompatível com o 

procedimento sumaríssimo eleito, haja vista que a competência dos 

juizados especiais é restrita às causas de menor complexidade técnica, 

ante aos princípios da informalidade, oralidade e celeridade. Tal impasse 
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quanto ao pagamento dos honorários pericias apenas confirma a 

incompetência deste Juizado quando se trata de causas complexas, ante 

a dificuldade em produzir a prova e a realização do seu pagamento. 

Inclusive esta é a orientação seguida pela egrégia Turma Recursal de Mato 

Grosso que afirma ser o juizado incompetente em questões relativas a 

pedidos de indenização por insalubridade, nos seguintes termos: EMENTA: 

RECURSO CÍVEL INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE 

COBRANÇA – INDENIZAÇÃO DE INSALUBRIDADE – INEXISTÊNCIA DE 

LAUDO IDONÊO – INCOMPETENCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS – COMPLEXIDADE PROBATÓRIA – INCOMPETÊNCIA 

ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – PROCESSO EXTINTO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO – RECURSO CÍVEL CONHECIDO E 

PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA. As causas em que 

se exige a necessidade de perícia complexa para o deslinde da questão 

ficam subtraídas do alcance dos Juizados Especiais. (Número Único: 

8010383-13.2017.8.11.0004 Classe: RECURSO INOMINADO (460) 

Assunto: [Adicional de Periculosidade] Relator: Des(a). SEBASTIAO DE 

ARRUDA ALMEIDA - DATA DA SESSÃO: 24/05/18) No mesmo sentido é o 

TJMT: CONFLITO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE CONCESSÃO DE 

ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE 

PERÍCIA TÉCNICA - INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEL E 

DA FAZENDA PÚBLICA EM RAZÃO DA COMPLEXIDADE DA CAUSA – 

INTELIGÊNCIA DO ART. 98, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – 

COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL – CONFLITO PROCEDENTE. A 

necessidade de produção de prova pericial para aferir em que grau de 

porcentagem atinge tal insalubridade e definir o grau de exposição aos 

agentes de risco impossibilita seja a causa processada no Juizado 

Especial, diante da complexidade da matéria. (CC 148702/2014, DES. JOSÉ 

ZUQUIM NOGUEIRA, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/11/2015, Publicado no DJE 

17/11/2015) Por outro lado, também é necessário registrar que a 

discussão quanto ao declínio de competência da justiça comum para o 

juizado especial, como realizado nos embargos de declaração id 

11206041 não se mostra pertinente, pois tal decisão não se atentou na 

dificuldade gerada para a produção da prova pericial que inviabiliza o 

trâmite destas ações perante este juízo. Portanto, diante da problemática 

gerada quanto ao pagamento dos honorários periciais, declaro a 

incompetência absoluta deste Juizado Especial para processar e julgar o 

feito, ante a complexidade da causa, e, em consequência, opino por 

JULGAR EXTINTO o presente feito sem resolução de mérito, com 

fundamento no inciso II, do artigo 51, da Lei nº 9.099/95. Sem custas e 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 

9.099/1995. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com 

as cautelas e anotações necessárias. Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza 

Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para 

que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 28 de 

junho de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito
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ROSANGELA DO CARMO MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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(ADVOGADO)
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MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIANA NASCIMENTO DE SOUZA OAB - MT17829/O-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

8010681-13.2015.8.11.0024. REQUERENTE: ROSANGELA DO CARMO 

MARTINS REQUERIDO: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT 

Vistos etc. Intimada a Autora conforme certidão, deixou transcorrer o 

prazo para realização do depósito judicial relativo aos honorários periciais, 

argumentando ser beneficiária da justiça gratuita e não possuir condições 

financeiras para efetuar o pagamento. A perícia neste caso é 

imprescindível. Somente através desta prova pode-se obter a real 

extensão do dano. O pedido de utilização de prova emprestada deve ser 

indeferido, visto que os laudos que se pretende utilizar como parâmetro 

são anteriores à 2013, não refletindo a situação atual, o que seria capaz 

de gerar prejuízo tanto para a autora, como para o réu, inviabilizando uma 

solução justa, equânime e satisfativa da lide. Embora esteja assegurado a 

autora o benefício da gratuidade processual, tal benesse não obriga o 

Senhor Perito (que neste caso não possui convênio com o Poder 

Judiciário) a trabalhar de graça, posto que não existe no quadro de 

servidores do Juizado Perito que aceite o encargo para receber ao final, 

nem tampouco conduzir tais despesas para eventual recebimento ao final 

do feito. Nesta esteira o STJ: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL 

NO RECURSO ESPECIAL. BENEFICIÁRIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

GRATUITA SUCUMBENTE. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. 

RESPONSABILIDADE DO ESTADO. PRECEDENTES. 1. O Estado de Santa 

Catarina afigura-se como parte legitima no feito, uma vez que cabe ao 

Estado o custeio dos honorários periciais diante da sucumbência de 

jurisdicionado sob o pálio da gratuidade de justiça. 2. Não há violação do 

preceito contraditório e ampla defesa quando o Estado é chamado à 

responsabilidade ao pagamento dos honorários periciais, haja vista que o 

seu dever constitucional em garantir o amplo acesso ao judiciário abrange 

incumbência de conferir todas as condições necessárias à efetividade 

processual ao beneficiário da justiça gratuita, não podendo desta maneira 

exigir do perito que assuma tal ônus financeiro. 3. Ainda, "conforme a 

jurisprudência, "as despesas pessoais e materiais necessárias para a 

realização da perícia estão protegidas pela isenção legal de que goza o 

beneficiário da gratuidade de justiça. Assim, como não se pode exigir do 

perito a realização do serviço gratuitamente, essa obrigação deve ser do 

sucumbente ou, no caso de ser o beneficiário, do Estado, a quem é 

conferida a obrigação de prestação de assistência judiciária aos 

necessitados." AgRg no AREsp 260.516/MG, Rel. Ministra ASSUSETE 

MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/03/2014, DJe 03/04/2014. 

Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1568047/SC, Rel. Ministro 

HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/02/2016, DJe 

02/03/2016) Em que pese a possibilidade do Estado arcar com as 

despesas da perícia, tal situação se mostra incompatível com o 

procedimento sumaríssimo eleito, haja vista que a competência dos 

juizados especiais é restrita às causas de menor complexidade técnica, 

ante aos princípios da informalidade, oralidade e celeridade. Tal impasse 

quanto ao pagamento dos honorários pericias apenas confirma a 

incompetência deste Juizado quando se trata de causas complexas, ante 

a dificuldade em produzir a prova e a realização do seu pagamento. 

Inclusive esta é a orientação seguida pela egrégia Turma Recursal de Mato 

Grosso que afirma ser o juizado incompetente em questões relativas a 

pedidos de indenização por insalubridade, nos seguintes termos: EMENTA: 

RECURSO CÍVEL INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE 

COBRANÇA – INDENIZAÇÃO DE INSALUBRIDADE – INEXISTÊNCIA DE 

LAUDO IDONÊO – INCOMPETENCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS – COMPLEXIDADE PROBATÓRIA – INCOMPETÊNCIA 

ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – PROCESSO EXTINTO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO – RECURSO CÍVEL CONHECIDO E 

PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA. As causas em que 

se exige a necessidade de perícia complexa para o deslinde da questão 

ficam subtraídas do alcance dos Juizados Especiais. (Número Único: 

8010383-13.2017.8.11.0004 Classe: RECURSO INOMINADO (460) 

Assunto: [Adicional de Periculosidade] Relator: Des(a). SEBASTIAO DE 

ARRUDA ALMEIDA - DATA DA SESSÃO: 24/05/18) No mesmo sentido é o 

TJMT: CONFLITO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE CONCESSÃO DE 

ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE 

PERÍCIA TÉCNICA - INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEL E 

DA FAZENDA PÚBLICA EM RAZÃO DA COMPLEXIDADE DA CAUSA – 

INTELIGÊNCIA DO ART. 98, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – 

COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL – CONFLITO PROCEDENTE. A 

necessidade de produção de prova pericial para aferir em que grau de 

porcentagem atinge tal insalubridade e definir o grau de exposição aos 

agentes de risco impossibilita seja a causa processada no Juizado 

Especial, diante da complexidade da matéria. (CC 148702/2014, DES. JOSÉ 

ZUQUIM NOGUEIRA, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/11/2015, Publicado no DJE 

17/11/2015) Por outro lado, também é necessário registrar que a 

discussão quanto ao declínio de competência da justiça comum para o 

juizado especial, como realizado nos embargos de declaração id 
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11206874 não se mostra pertinente, pois tal decisão não se atentou na 

dificuldade gerada para a produção da prova pericial que inviabiliza o 

trâmite destas ações perante este juízo. Portanto, diante da problemática 

gerada quanto ao pagamento dos honorários periciais, declaro a 

incompetência absoluta deste Juizado Especial para processar e julgar o 

feito, ante a complexidade da causa, e, em consequência, opino por 

JULGAR EXTINTO o presente feito sem resolução de mérito, com 

fundamento no inciso II, do artigo 51, da Lei nº 9.099/95. Sem custas e 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 

9.099/1995. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com 

as cautelas e anotações necessárias. Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza 

Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para 

que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 28 de 

junho de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

8010553-90.2015.8.11.0024. REQUERENTE: ROSELY RODRIGUES 

MEDEIROS REQUERIDO: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT 

Vistos etc. Intimada a Autora conforme certidão, deixou transcorrer o 

prazo para realização do depósito judicial relativo aos honorários periciais, 

argumentando ser beneficiária da justiça gratuita e não possuir condições 

financeiras para efetuar o pagamento. A perícia neste caso é 

imprescindível. Somente através desta prova pode-se obter a real 

extensão do dano. O pedido de utilização de prova emprestada deve ser 

indeferido, visto que os laudos que se pretende utilizar como parâmetro 

são anteriores à 2013, não refletindo a situação atual, o que seria capaz 

de gerar prejuízo tanto para a autora, como para o réu, inviabilizando uma 

solução justa, equânime e satisfativa da lide. Embora esteja assegurado a 

autora o benefício da gratuidade processual, tal benesse não obriga o 

Senhor Perito (que neste caso não possui convênio com o Poder 

Judiciário) a trabalhar de graça, posto que não existe no quadro de 

servidores do Juizado Perito que aceite o encargo para receber ao final, 

nem tampouco conduzir tais despesas para eventual recebimento ao final 

do feito. Nesta esteira o STJ: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL 

NO RECURSO ESPECIAL. BENEFICIÁRIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

GRATUITA SUCUMBENTE. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. 

RESPONSABILIDADE DO ESTADO. PRECEDENTES. 1. O Estado de Santa 

Catarina afigura-se como parte legitima no feito, uma vez que cabe ao 

Estado o custeio dos honorários periciais diante da sucumbência de 

jurisdicionado sob o pálio da gratuidade de justiça. 2. Não há violação do 

preceito contraditório e ampla defesa quando o Estado é chamado à 

responsabilidade ao pagamento dos honorários periciais, haja vista que o 

seu dever constitucional em garantir o amplo acesso ao judiciário abrange 

incumbência de conferir todas as condições necessárias à efetividade 

processual ao beneficiário da justiça gratuita, não podendo desta maneira 

exigir do perito que assuma tal ônus financeiro. 3. Ainda, "conforme a 

jurisprudência, "as despesas pessoais e materiais necessárias para a 

realização da perícia estão protegidas pela isenção legal de que goza o 

beneficiário da gratuidade de justiça. Assim, como não se pode exigir do 

perito a realização do serviço gratuitamente, essa obrigação deve ser do 

sucumbente ou, no caso de ser o beneficiário, do Estado, a quem é 

conferida a obrigação de prestação de assistência judiciária aos 

necessitados." AgRg no AREsp 260.516/MG, Rel. Ministra ASSUSETE 

MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/03/2014, DJe 03/04/2014. 

Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1568047/SC, Rel. Ministro 

HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/02/2016, DJe 

02/03/2016) Em que pese a possibilidade do Estado arcar com as 

despesas da perícia, tal situação se mostra incompatível com o 

procedimento sumaríssimo eleito, haja vista que a competência dos 

juizados especiais é restrita às causas de menor complexidade técnica, 

ante aos princípios da informalidade, oralidade e celeridade. Tal impasse 

quanto ao pagamento dos honorários pericias apenas confirma a 

incompetência deste Juizado quando se trata de causas complexas, ante 

a dificuldade em produzir a prova e a realização do seu pagamento. 

Inclusive esta é a orientação seguida pela egrégia Turma Recursal de Mato 

Grosso que afirma ser o juizado incompetente em questões relativas a 

pedidos de indenização por insalubridade, nos seguintes termos: EMENTA: 

RECURSO CÍVEL INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE 

COBRANÇA – INDENIZAÇÃO DE INSALUBRIDADE – INEXISTÊNCIA DE 

LAUDO IDONÊO – INCOMPETENCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS – COMPLEXIDADE PROBATÓRIA – INCOMPETÊNCIA 

ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – PROCESSO EXTINTO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO – RECURSO CÍVEL CONHECIDO E 

PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA. As causas em que 

se exige a necessidade de perícia complexa para o deslinde da questão 

ficam subtraídas do alcance dos Juizados Especiais. (Número Único: 

8010383-13.2017.8.11.0004 Classe: RECURSO INOMINADO (460) 

Assunto: [Adicional de Periculosidade] Relator: Des(a). SEBASTIAO DE 

ARRUDA ALMEIDA - DATA DA SESSÃO: 24/05/18) No mesmo sentido é o 

TJMT: CONFLITO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE CONCESSÃO DE 

ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE 

PERÍCIA TÉCNICA - INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEL E 

DA FAZENDA PÚBLICA EM RAZÃO DA COMPLEXIDADE DA CAUSA – 

INTELIGÊNCIA DO ART. 98, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – 

COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL – CONFLITO PROCEDENTE. A 

necessidade de produção de prova pericial para aferir em que grau de 

porcentagem atinge tal insalubridade e definir o grau de exposição aos 

agentes de risco impossibilita seja a causa processada no Juizado 

Especial, diante da complexidade da matéria. (CC 148702/2014, DES. JOSÉ 

ZUQUIM NOGUEIRA, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/11/2015, Publicado no DJE 

17/11/2015) Por outro lado, também é necessário registrar que a 

discussão quanto ao declínio de competência da justiça comum para o 

juizado especial, como realizado nos embargos de declaração id 

11207416 não se mostra pertinente, pois tal decisão não se atentou na 

dificuldade gerada para a produção da prova pericial que inviabiliza o 

trâmite destas ações perante este juízo. Portanto, diante da problemática 

gerada quanto ao pagamento dos honorários periciais, declaro a 

incompetência absoluta deste Juizado Especial para processar e julgar o 

feito, ante a complexidade da causa, e, em consequência, opino por 

JULGAR EXTINTO o presente feito sem resolução de mérito, com 

fundamento no inciso II, do artigo 51, da Lei nº 9.099/95. Sem custas e 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 

9.099/1995. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com 

as cautelas e anotações necessárias. Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza 

Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para 

que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 28 de 

junho de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

8010705-41.2015.8.11.0024. REQUERENTE: IVANDREA SANTIAGO DA 

SILVA REQUERIDO: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT Vistos 
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etc. Intimada a Autora conforme certidão, deixou transcorrer o prazo para 

realização do depósito judicial relativo aos honorários periciais, 

argumentando ser beneficiária da justiça gratuita e não possuir condições 

financeiras para efetuar o pagamento. A perícia neste caso é 

imprescindível. Somente através desta prova pode-se obter a real 

extensão do dano. O pedido de utilização de prova emprestada deve ser 

indeferido, visto que os laudos que se pretende utilizar como parâmetro 

são anteriores à 2013, não refletindo a situação atual, o que seria capaz 

de gerar prejuízo tanto para a autora, como para o réu, inviabilizando uma 

solução justa, equânime e satisfativa da lide. Embora esteja assegurado a 

autora o benefício da gratuidade processual, tal benesse não obriga o 

Senhor Perito (que neste caso não possui convênio com o Poder 

Judiciário) a trabalhar de graça, posto que não existe no quadro de 

servidores do Juizado Perito que aceite o encargo para receber ao final, 

nem tampouco conduzir tais despesas para eventual recebimento ao final 

do feito. Nesta esteira o STJ: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL 

NO RECURSO ESPECIAL. BENEFICIÁRIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

GRATUITA SUCUMBENTE. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. 

RESPONSABILIDADE DO ESTADO. PRECEDENTES. 1. O Estado de Santa 

Catarina afigura-se como parte legitima no feito, uma vez que cabe ao 

Estado o custeio dos honorários periciais diante da sucumbência de 

jurisdicionado sob o pálio da gratuidade de justiça. 2. Não há violação do 

preceito contraditório e ampla defesa quando o Estado é chamado à 

responsabilidade ao pagamento dos honorários periciais, haja vista que o 

seu dever constitucional em garantir o amplo acesso ao judiciário abrange 

incumbência de conferir todas as condições necessárias à efetividade 

processual ao beneficiário da justiça gratuita, não podendo desta maneira 

exigir do perito que assuma tal ônus financeiro. 3. Ainda, "conforme a 

jurisprudência, "as despesas pessoais e materiais necessárias para a 

realização da perícia estão protegidas pela isenção legal de que goza o 

beneficiário da gratuidade de justiça. Assim, como não se pode exigir do 

perito a realização do serviço gratuitamente, essa obrigação deve ser do 

sucumbente ou, no caso de ser o beneficiário, do Estado, a quem é 

conferida a obrigação de prestação de assistência judiciária aos 

necessitados." AgRg no AREsp 260.516/MG, Rel. Ministra ASSUSETE 

MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/03/2014, DJe 03/04/2014. 

Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1568047/SC, Rel. Ministro 

HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/02/2016, DJe 

02/03/2016) Em que pese a possibilidade do Estado arcar com as 

despesas da perícia, tal situação se mostra incompatível com o 

procedimento sumaríssimo eleito, haja vista que a competência dos 

juizados especiais é restrita às causas de menor complexidade técnica, 

ante aos princípios da informalidade, oralidade e celeridade. Tal impasse 

quanto ao pagamento dos honorários pericias apenas confirma a 

incompetência deste Juizado quando se trata de causas complexas, ante 

a dificuldade em produzir a prova e a realização do seu pagamento. 

Inclusive esta é a orientação seguida pela egrégia Turma Recursal de Mato 

Grosso que afirma ser o juizado incompetente em questões relativas a 

pedidos de indenização por insalubridade, nos seguintes termos: EMENTA: 

RECURSO CÍVEL INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE 

COBRANÇA – INDENIZAÇÃO DE INSALUBRIDADE – INEXISTÊNCIA DE 

LAUDO IDONÊO – INCOMPETENCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS – COMPLEXIDADE PROBATÓRIA – INCOMPETÊNCIA 

ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – PROCESSO EXTINTO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO – RECURSO CÍVEL CONHECIDO E 

PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA. As causas em que 

se exige a necessidade de perícia complexa para o deslinde da questão 

ficam subtraídas do alcance dos Juizados Especiais. (Número Único: 

8010383-13.2017.8.11.0004 Classe: RECURSO INOMINADO (460) 

Assunto: [Adicional de Periculosidade] Relator: Des(a). SEBASTIAO DE 

ARRUDA ALMEIDA - DATA DA SESSÃO: 24/05/18) No mesmo sentido é o 

TJMT: CONFLITO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE CONCESSÃO DE 

ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE 

PERÍCIA TÉCNICA - INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEL E 

DA FAZENDA PÚBLICA EM RAZÃO DA COMPLEXIDADE DA CAUSA – 

INTELIGÊNCIA DO ART. 98, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – 

COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL – CONFLITO PROCEDENTE. A 

necessidade de produção de prova pericial para aferir em que grau de 

porcentagem atinge tal insalubridade e definir o grau de exposição aos 

agentes de risco impossibilita seja a causa processada no Juizado 

Especial, diante da complexidade da matéria. (CC 148702/2014, DES. JOSÉ 

ZUQUIM NOGUEIRA, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/11/2015, Publicado no DJE 

17/11/2015) Por outro lado, também é necessário registrar que a 

discussão quanto ao declínio de competência da justiça comum para o 

juizado especial, como realizado nos embargos de declaração id 

11207114 não se mostra pertinente, pois tal decisão não se atentou na 

dificuldade gerada para a produção da prova pericial que inviabiliza o 

trâmite destas ações perante este juízo. Portanto, diante da problemática 

gerada quanto ao pagamento dos honorários periciais, declaro a 

incompetência absoluta deste Juizado Especial para processar e julgar o 

feito, ante a complexidade da causa, e, em consequência, opino por 

JULGAR EXTINTO o presente feito sem resolução de mérito, com 

fundamento no inciso II, do artigo 51, da Lei nº 9.099/95. Sem custas e 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 

9.099/1995. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com 

as cautelas e anotações necessárias. Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza 

Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para 

que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 28 de 

junho de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

8010260-86.2016.8.11.0024. REQUERENTE: ELIS REGINA GOMES DE 

MORAES REQUERIDO: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT 

Vistos etc. Intimada a Autora conforme certidão, deixou transcorrer o 

prazo para realização do depósito judicial relativo aos honorários periciais, 

argumentando ser beneficiária da justiça gratuita e não possuir condições 

financeiras para efetuar o pagamento. A perícia neste caso é 

imprescindível. Somente através desta prova pode-se obter a real 

extensão do dano. O pedido de utilização de prova emprestada deve ser 

indeferido, visto que os laudos que se pretende utilizar como parâmetro 

são anteriores à 2013, não refletindo a situação atual, o que seria capaz 

de gerar prejuízo tanto para a autora, como para o réu, inviabilizando uma 

solução justa, equânime e satisfativa da lide. Embora esteja assegurado a 

autora o benefício da gratuidade processual, tal benesse não obriga o 

Senhor Perito (que neste caso não possui convênio com o Poder 

Judiciário) a trabalhar de graça, posto que não existe no quadro de 

servidores do Juizado Perito que aceite o encargo para receber ao final, 

nem tampouco conduzir tais despesas para eventual recebimento ao final 

do feito. Nesta esteira o STJ: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL 

NO RECURSO ESPECIAL. BENEFICIÁRIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

GRATUITA SUCUMBENTE. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. 

RESPONSABILIDADE DO ESTADO. PRECEDENTES. 1. O Estado de Santa 

Catarina afigura-se como parte legitima no feito, uma vez que cabe ao 

Estado o custeio dos honorários periciais diante da sucumbência de 

jurisdicionado sob o pálio da gratuidade de justiça. 2. Não há violação do 

preceito contraditório e ampla defesa quando o Estado é chamado à 

responsabilidade ao pagamento dos honorários periciais, haja vista que o 

seu dever constitucional em garantir o amplo acesso ao judiciário abrange 

incumbência de conferir todas as condições necessárias à efetividade 

processual ao beneficiário da justiça gratuita, não podendo desta maneira 

exigir do perito que assuma tal ônus financeiro. 3. Ainda, "conforme a 

jurisprudência, "as despesas pessoais e materiais necessárias para a 

realização da perícia estão protegidas pela isenção legal de que goza o 

beneficiário da gratuidade de justiça. Assim, como não se pode exigir do 

perito a realização do serviço gratuitamente, essa obrigação deve ser do 

sucumbente ou, no caso de ser o beneficiário, do Estado, a quem é 
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conferida a obrigação de prestação de assistência judiciária aos 

necessitados." AgRg no AREsp 260.516/MG, Rel. Ministra ASSUSETE 

MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/03/2014, DJe 03/04/2014. 

Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1568047/SC, Rel. Ministro 

HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/02/2016, DJe 

02/03/2016) Em que pese a possibilidade do Estado arcar com as 

despesas da perícia, tal situação se mostra incompatível com o 

procedimento sumaríssimo eleito, haja vista que a competência dos 

juizados especiais é restrita às causas de menor complexidade técnica, 

ante aos princípios da informalidade, oralidade e celeridade. Tal impasse 

quanto ao pagamento dos honorários pericias apenas confirma a 

incompetência deste Juizado quando se trata de causas complexas, ante 

a dificuldade em produzir a prova e a realização do seu pagamento. 

Inclusive esta é a orientação seguida pela egrégia Turma Recursal de Mato 

Grosso que afirma ser o juizado incompetente em questões relativas a 

pedidos de indenização por insalubridade, nos seguintes termos: EMENTA: 

RECURSO CÍVEL INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE 

COBRANÇA – INDENIZAÇÃO DE INSALUBRIDADE – INEXISTÊNCIA DE 

LAUDO IDONÊO – INCOMPETENCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS – COMPLEXIDADE PROBATÓRIA – INCOMPETÊNCIA 

ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – PROCESSO EXTINTO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO – RECURSO CÍVEL CONHECIDO E 

PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA. As causas em que 

se exige a necessidade de perícia complexa para o deslinde da questão 

ficam subtraídas do alcance dos Juizados Especiais. (Número Único: 

8010383-13.2017.8.11.0004 Classe: RECURSO INOMINADO (460) 

Assunto: [Adicional de Periculosidade] Relator: Des(a). SEBASTIAO DE 

ARRUDA ALMEIDA - DATA DA SESSÃO: 24/05/18) No mesmo sentido é o 

TJMT: CONFLITO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE CONCESSÃO DE 

ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE 

PERÍCIA TÉCNICA - INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEL E 

DA FAZENDA PÚBLICA EM RAZÃO DA COMPLEXIDADE DA CAUSA – 

INTELIGÊNCIA DO ART. 98, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – 

COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL – CONFLITO PROCEDENTE. A 

necessidade de produção de prova pericial para aferir em que grau de 

porcentagem atinge tal insalubridade e definir o grau de exposição aos 

agentes de risco impossibilita seja a causa processada no Juizado 

Especial, diante da complexidade da matéria. (CC 148702/2014, DES. JOSÉ 

ZUQUIM NOGUEIRA, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/11/2015, Publicado no DJE 

17/11/2015) Portanto, diante da problemática gerada quanto ao pagamento 

dos honorários periciais, declaro a incompetência absoluta deste Juizado 

Especial para processar e julgar o feito, ante a complexidade da causa, e, 

em consequência, opino por JULGAR EXTINTO o presente feito sem 

resolução de mérito, com fundamento no inciso II, do artigo 51, da Lei nº 

9.099/95. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 

55, da Lei nº 9.099/1995. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao 

arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Projeto de sentença 

sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 

9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Chapada 

dos Guimarães, 28 de junho de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz 

de Direito
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QUEILA RAQUEL DE FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIANE FERREIRA MARTINS CAMARGO OAB - MT0012586A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIANA NASCIMENTO DE SOUZA OAB - MT17829/O-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

8010264-26.2016.8.11.0024. REQUERENTE: QUEILA RAQUEL DE 

FIGUEIREDO REQUERIDO: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT 

Vistos etc. Intimada a Autora conforme certidão, deixou transcorrer o 

prazo para realização do depósito judicial relativo aos honorários periciais, 

argumentando ser beneficiária da justiça gratuita e não possuir condições 

financeiras para efetuar o pagamento. A perícia neste caso é 

imprescindível. Somente através desta prova pode-se obter a real 

extensão do dano. O pedido de utilização de prova emprestada deve ser 

indeferido, visto que os laudos que se pretende utilizar como parâmetro 

são anteriores à 2013, não refletindo a situação atual, o que seria capaz 

de gerar prejuízo tanto para a autora, como para o réu, inviabilizando uma 

solução justa, equânime e satisfativa da lide. Embora esteja assegurado a 

autora o benefício da gratuidade processual, tal benesse não obriga o 

Senhor Perito (que neste caso não possui convênio com o Poder 

Judiciário) a trabalhar de graça, posto que não existe no quadro de 

servidores do Juizado Perito que aceite o encargo para receber ao final, 

nem tampouco conduzir tais despesas para eventual recebimento ao final 

do feito. Nesta esteira o STJ: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL 

NO RECURSO ESPECIAL. BENEFICIÁRIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

GRATUITA SUCUMBENTE. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. 

RESPONSABILIDADE DO ESTADO. PRECEDENTES. 1. O Estado de Santa 

Catarina afigura-se como parte legitima no feito, uma vez que cabe ao 

Estado o custeio dos honorários periciais diante da sucumbência de 

jurisdicionado sob o pálio da gratuidade de justiça. 2. Não há violação do 

preceito contraditório e ampla defesa quando o Estado é chamado à 

responsabilidade ao pagamento dos honorários periciais, haja vista que o 

seu dever constitucional em garantir o amplo acesso ao judiciário abrange 

incumbência de conferir todas as condições necessárias à efetividade 

processual ao beneficiário da justiça gratuita, não podendo desta maneira 

exigir do perito que assuma tal ônus financeiro. 3. Ainda, "conforme a 

jurisprudência, "as despesas pessoais e materiais necessárias para a 

realização da perícia estão protegidas pela isenção legal de que goza o 

beneficiário da gratuidade de justiça. Assim, como não se pode exigir do 

perito a realização do serviço gratuitamente, essa obrigação deve ser do 

sucumbente ou, no caso de ser o beneficiário, do Estado, a quem é 

conferida a obrigação de prestação de assistência judiciária aos 

necessitados." AgRg no AREsp 260.516/MG, Rel. Ministra ASSUSETE 

MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/03/2014, DJe 03/04/2014. 

Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1568047/SC, Rel. Ministro 

HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/02/2016, DJe 

02/03/2016) Em que pese a possibilidade do Estado arcar com as 

despesas da perícia, tal situação se mostra incompatível com o 

procedimento sumaríssimo eleito, haja vista que a competência dos 

juizados especiais é restrita às causas de menor complexidade técnica, 

ante aos princípios da informalidade, oralidade e celeridade. Tal impasse 

quanto ao pagamento dos honorários pericias apenas confirma a 

incompetência deste Juizado quando se trata de causas complexas, ante 

a dificuldade em produzir a prova e a realização do seu pagamento. 

Inclusive esta é a orientação seguida pela egrégia Turma Recursal de Mato 

Grosso que afirma ser o juizado incompetente em questões relativas a 

pedidos de indenização por insalubridade, nos seguintes termos: EMENTA: 

RECURSO CÍVEL INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE 

COBRANÇA – INDENIZAÇÃO DE INSALUBRIDADE – INEXISTÊNCIA DE 

LAUDO IDONÊO – INCOMPETENCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS – COMPLEXIDADE PROBATÓRIA – INCOMPETÊNCIA 

ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – PROCESSO EXTINTO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO – RECURSO CÍVEL CONHECIDO E 

PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA. As causas em que 

se exige a necessidade de perícia complexa para o deslinde da questão 

ficam subtraídas do alcance dos Juizados Especiais. (Número Único: 

8010383-13.2017.8.11.0004 Classe: RECURSO INOMINADO (460) 

Assunto: [Adicional de Periculosidade] Relator: Des(a). SEBASTIAO DE 

ARRUDA ALMEIDA - DATA DA SESSÃO: 24/05/18) No mesmo sentido é o 

TJMT: CONFLITO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE CONCESSÃO DE 

ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE 

PERÍCIA TÉCNICA - INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEL E 

DA FAZENDA PÚBLICA EM RAZÃO DA COMPLEXIDADE DA CAUSA – 

INTELIGÊNCIA DO ART. 98, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – 

COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL – CONFLITO PROCEDENTE. A 

necessidade de produção de prova pericial para aferir em que grau de 

porcentagem atinge tal insalubridade e definir o grau de exposição aos 

agentes de risco impossibilita seja a causa processada no Juizado 

Especial, diante da complexidade da matéria. (CC 148702/2014, DES. JOSÉ 
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ZUQUIM NOGUEIRA, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/11/2015, Publicado no DJE 

17/11/2015) Portanto, diante da problemática gerada quanto ao pagamento 

dos honorários periciais, declaro a incompetência absoluta deste Juizado 

Especial para processar e julgar o feito, ante a complexidade da causa, e, 

em consequência, opino por JULGAR EXTINTO o presente feito sem 

resolução de mérito, com fundamento no inciso II, do artigo 51, da Lei nº 

9.099/95. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 

55, da Lei nº 9.099/1995. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao 

arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Projeto de sentença 

sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 

9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Chapada 

dos Guimarães, 28 de junho de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz 

de Direito
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LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

8010265-11.2016.8.11.0024. REQUERENTE: EVANIL GONCALVES 

SANTOS SILVA FERREIRA REQUERIDO: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS 

GUIMARÃES-MT Vistos etc. Intimada a Autora conforme certidão, deixou 

transcorrer o prazo para realização do depósito judicial relativo aos 

honorários periciais, argumentando ser beneficiária da justiça gratuita e 

não possuir condições financeiras para efetuar o pagamento. A perícia 

neste caso é imprescindível. Somente através desta prova pode-se obter 

a real extensão do dano. O pedido de utilização de prova emprestada 

deve ser indeferido, visto que os laudos que se pretende utilizar como 

parâmetro são anteriores à 2013, não refletindo a situação atual, o que 

seria capaz de gerar prejuízo tanto para a autora, como para o réu, 

inviabilizando uma solução justa, equânime e satisfativa da lide. Embora 

esteja assegurado a autora o benefício da gratuidade processual, tal 

benesse não obriga o Senhor Perito (que neste caso não possui convênio 

com o Poder Judiciário) a trabalhar de graça, posto que não existe no 

quadro de servidores do Juizado Perito que aceite o encargo para receber 

ao final, nem tampouco conduzir tais despesas para eventual recebimento 

ao final do feito. Nesta esteira o STJ: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO 

REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. BENEFICIÁRIO DA ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA SUCUMBENTE. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS 

PERICIAIS. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. PRECEDENTES. 1. O Estado 

de Santa Catarina afigura-se como parte legitima no feito, uma vez que 

cabe ao Estado o custeio dos honorários periciais diante da sucumbência 

de jurisdicionado sob o pálio da gratuidade de justiça. 2. Não há violação 

do preceito contraditório e ampla defesa quando o Estado é chamado à 

responsabilidade ao pagamento dos honorários periciais, haja vista que o 

seu dever constitucional em garantir o amplo acesso ao judiciário abrange 

incumbência de conferir todas as condições necessárias à efetividade 

processual ao beneficiário da justiça gratuita, não podendo desta maneira 

exigir do perito que assuma tal ônus financeiro. 3. Ainda, "conforme a 

jurisprudência, "as despesas pessoais e materiais necessárias para a 

realização da perícia estão protegidas pela isenção legal de que goza o 

beneficiário da gratuidade de justiça. Assim, como não se pode exigir do 

perito a realização do serviço gratuitamente, essa obrigação deve ser do 

sucumbente ou, no caso de ser o beneficiário, do Estado, a quem é 

conferida a obrigação de prestação de assistência judiciária aos 

necessitados." AgRg no AREsp 260.516/MG, Rel. Ministra ASSUSETE 

MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/03/2014, DJe 03/04/2014. 

Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1568047/SC, Rel. Ministro 

HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/02/2016, DJe 

02/03/2016) Em que pese a possibilidade do Estado arcar com as 

despesas da perícia, tal situação se mostra incompatível com o 

procedimento sumaríssimo eleito, haja vista que a competência dos 

juizados especiais é restrita às causas de menor complexidade técnica, 

ante aos princípios da informalidade, oralidade e celeridade. Tal impasse 

quanto ao pagamento dos honorários pericias apenas confirma a 

incompetência deste Juizado quando se trata de causas complexas, ante 

a dificuldade em produzir a prova e a realização do seu pagamento. 

Inclusive esta é a orientação seguida pela egrégia Turma Recursal de Mato 

Grosso que afirma ser o juizado incompetente em questões relativas a 

pedidos de indenização por insalubridade, nos seguintes termos: EMENTA: 

RECURSO CÍVEL INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE 

COBRANÇA – INDENIZAÇÃO DE INSALUBRIDADE – INEXISTÊNCIA DE 

LAUDO IDONÊO – INCOMPETENCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS – COMPLEXIDADE PROBATÓRIA – INCOMPETÊNCIA 

ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – PROCESSO EXTINTO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO – RECURSO CÍVEL CONHECIDO E 

PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA. As causas em que 

se exige a necessidade de perícia complexa para o deslinde da questão 

ficam subtraídas do alcance dos Juizados Especiais. (Número Único: 

8010383-13.2017.8.11.0004 Classe: RECURSO INOMINADO (460) 

Assunto: [Adicional de Periculosidade] Relator: Des(a). SEBASTIAO DE 

ARRUDA ALMEIDA - DATA DA SESSÃO: 24/05/18) No mesmo sentido é o 

TJMT: CONFLITO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE CONCESSÃO DE 

ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE 

PERÍCIA TÉCNICA - INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEL E 

DA FAZENDA PÚBLICA EM RAZÃO DA COMPLEXIDADE DA CAUSA – 

INTELIGÊNCIA DO ART. 98, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – 

COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL – CONFLITO PROCEDENTE. A 

necessidade de produção de prova pericial para aferir em que grau de 

porcentagem atinge tal insalubridade e definir o grau de exposição aos 

agentes de risco impossibilita seja a causa processada no Juizado 

Especial, diante da complexidade da matéria. (CC 148702/2014, DES. JOSÉ 

ZUQUIM NOGUEIRA, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/11/2015, Publicado no DJE 

17/11/2015) Portanto, diante da problemática gerada quanto ao pagamento 

dos honorários periciais, declaro a incompetência absoluta deste Juizado 

Especial para processar e julgar o feito, ante a complexidade da causa, e, 

em consequência, opino por JULGAR EXTINTO o presente feito sem 

resolução de mérito, com fundamento no inciso II, do artigo 51, da Lei nº 

9.099/95. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 

55, da Lei nº 9.099/1995. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao 

arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Projeto de sentença 

sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 

9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Chapada 

dos Guimarães, 28 de junho de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz 

de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

8010353-49.2016.8.11.0024. REQUERENTE: ELIS REGINA GOMES DE 

MORAES REQUERIDO: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT 

Vistos etc. Intimada a Autora conforme certidão, deixou transcorrer o 

prazo para realização do depósito judicial relativo aos honorários periciais, 

argumentando ser beneficiária da justiça gratuita e não possuir condições 
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financeiras para efetuar o pagamento. A perícia neste caso é 

imprescindível. Somente através desta prova pode-se obter a real 

extensão do dano. O pedido de utilização de prova emprestada deve ser 

indeferido, visto que os laudos que se pretende utilizar como parâmetro 

são anteriores à 2013, não refletindo a situação atual, o que seria capaz 

de gerar prejuízo tanto para a autora, como para o réu, inviabilizando uma 

solução justa, equânime e satisfativa da lide. Embora esteja assegurado a 

autora o benefício da gratuidade processual, tal benesse não obriga o 

Senhor Perito (que neste caso não possui convênio com o Poder 

Judiciário) a trabalhar de graça, posto que não existe no quadro de 

servidores do Juizado Perito que aceite o encargo para receber ao final, 

nem tampouco conduzir tais despesas para eventual recebimento ao final 

do feito. Nesta esteira o STJ: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL 

NO RECURSO ESPECIAL. BENEFICIÁRIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

GRATUITA SUCUMBENTE. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. 

RESPONSABILIDADE DO ESTADO. PRECEDENTES. 1. O Estado de Santa 

Catarina afigura-se como parte legitima no feito, uma vez que cabe ao 

Estado o custeio dos honorários periciais diante da sucumbência de 

jurisdicionado sob o pálio da gratuidade de justiça. 2. Não há violação do 

preceito contraditório e ampla defesa quando o Estado é chamado à 

responsabilidade ao pagamento dos honorários periciais, haja vista que o 

seu dever constitucional em garantir o amplo acesso ao judiciário abrange 

incumbência de conferir todas as condições necessárias à efetividade 

processual ao beneficiário da justiça gratuita, não podendo desta maneira 

exigir do perito que assuma tal ônus financeiro. 3. Ainda, "conforme a 

jurisprudência, "as despesas pessoais e materiais necessárias para a 

realização da perícia estão protegidas pela isenção legal de que goza o 

beneficiário da gratuidade de justiça. Assim, como não se pode exigir do 

perito a realização do serviço gratuitamente, essa obrigação deve ser do 

sucumbente ou, no caso de ser o beneficiário, do Estado, a quem é 

conferida a obrigação de prestação de assistência judiciária aos 

necessitados." AgRg no AREsp 260.516/MG, Rel. Ministra ASSUSETE 

MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/03/2014, DJe 03/04/2014. 

Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1568047/SC, Rel. Ministro 

HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/02/2016, DJe 

02/03/2016) Em que pese a possibilidade do Estado arcar com as 

despesas da perícia, tal situação se mostra incompatível com o 

procedimento sumaríssimo eleito, haja vista que a competência dos 

juizados especiais é restrita às causas de menor complexidade técnica, 

ante aos princípios da informalidade, oralidade e celeridade. Tal impasse 

quanto ao pagamento dos honorários pericias apenas confirma a 

incompetência deste Juizado quando se trata de causas complexas, ante 

a dificuldade em produzir a prova e a realização do seu pagamento. 

Inclusive esta é a orientação seguida pela egrégia Turma Recursal de Mato 

Grosso que afirma ser o juizado incompetente em questões relativas a 

pedidos de indenização por insalubridade, nos seguintes termos: EMENTA: 

RECURSO CÍVEL INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE 

COBRANÇA – INDENIZAÇÃO DE INSALUBRIDADE – INEXISTÊNCIA DE 

LAUDO IDONÊO – INCOMPETENCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS – COMPLEXIDADE PROBATÓRIA – INCOMPETÊNCIA 

ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – PROCESSO EXTINTO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO – RECURSO CÍVEL CONHECIDO E 

PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA. As causas em que 

se exige a necessidade de perícia complexa para o deslinde da questão 

ficam subtraídas do alcance dos Juizados Especiais. (Número Único: 

8010383-13.2017.8.11.0004 Classe: RECURSO INOMINADO (460) 

Assunto: [Adicional de Periculosidade] Relator: Des(a). SEBASTIAO DE 

ARRUDA ALMEIDA - DATA DA SESSÃO: 24/05/18) No mesmo sentido é o 

TJMT: CONFLITO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE CONCESSÃO DE 

ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE 

PERÍCIA TÉCNICA - INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEL E 

DA FAZENDA PÚBLICA EM RAZÃO DA COMPLEXIDADE DA CAUSA – 

INTELIGÊNCIA DO ART. 98, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – 

COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL – CONFLITO PROCEDENTE. A 

necessidade de produção de prova pericial para aferir em que grau de 

porcentagem atinge tal insalubridade e definir o grau de exposição aos 

agentes de risco impossibilita seja a causa processada no Juizado 

Especial, diante da complexidade da matéria. (CC 148702/2014, DES. JOSÉ 

ZUQUIM NOGUEIRA, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/11/2015, Publicado no DJE 

17/11/2015) Portanto, diante da problemática gerada quanto ao pagamento 

dos honorários periciais, declaro a incompetência absoluta deste Juizado 

Especial para processar e julgar o feito, ante a complexidade da causa, e, 

em consequência, opino por JULGAR EXTINTO o presente feito sem 

resolução de mérito, com fundamento no inciso II, do artigo 51, da Lei nº 

9.099/95. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 

55, da Lei nº 9.099/1995. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao 

arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Projeto de sentença 

sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 

9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Chapada 

dos Guimarães, 28 de junho de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz 

de Direito
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MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIANA NASCIMENTO DE SOUZA OAB - MT17829/O-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

8010266-93.2016.8.11.0024. REQUERENTE: EVANILDES ARISTACIA DA 

SILVA REQUERIDO: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT Vistos 

etc. Intimada a Autora conforme certidão, deixou transcorrer o prazo para 

realização do depósito judicial relativo aos honorários periciais, 

argumentando ser beneficiária da justiça gratuita e não possuir condições 

financeiras para efetuar o pagamento. A perícia neste caso é 

imprescindível. Somente através desta prova pode-se obter a real 

extensão do dano. O pedido de utilização de prova emprestada deve ser 

indeferido, visto que os laudos que se pretende utilizar como parâmetro 

são anteriores à 2013, não refletindo a situação atual, o que seria capaz 

de gerar prejuízo tanto para a autora, como para o réu, inviabilizando uma 

solução justa, equânime e satisfativa da lide. Embora esteja assegurado a 

autora o benefício da gratuidade processual, tal benesse não obriga o 

Senhor Perito (que neste caso não possui convênio com o Poder 

Judiciário) a trabalhar de graça, posto que não existe no quadro de 

servidores do Juizado Perito que aceite o encargo para receber ao final, 

nem tampouco conduzir tais despesas para eventual recebimento ao final 

do feito. Nesta esteira o STJ: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL 

NO RECURSO ESPECIAL. BENEFICIÁRIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

GRATUITA SUCUMBENTE. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. 

RESPONSABILIDADE DO ESTADO. PRECEDENTES. 1. O Estado de Santa 

Catarina afigura-se como parte legitima no feito, uma vez que cabe ao 

Estado o custeio dos honorários periciais diante da sucumbência de 

jurisdicionado sob o pálio da gratuidade de justiça. 2. Não há violação do 

preceito contraditório e ampla defesa quando o Estado é chamado à 

responsabilidade ao pagamento dos honorários periciais, haja vista que o 

seu dever constitucional em garantir o amplo acesso ao judiciário abrange 

incumbência de conferir todas as condições necessárias à efetividade 

processual ao beneficiário da justiça gratuita, não podendo desta maneira 

exigir do perito que assuma tal ônus financeiro. 3. Ainda, "conforme a 

jurisprudência, "as despesas pessoais e materiais necessárias para a 

realização da perícia estão protegidas pela isenção legal de que goza o 

beneficiário da gratuidade de justiça. Assim, como não se pode exigir do 

perito a realização do serviço gratuitamente, essa obrigação deve ser do 

sucumbente ou, no caso de ser o beneficiário, do Estado, a quem é 

conferida a obrigação de prestação de assistência judiciária aos 

necessitados." AgRg no AREsp 260.516/MG, Rel. Ministra ASSUSETE 

MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/03/2014, DJe 03/04/2014. 

Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1568047/SC, Rel. Ministro 

HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/02/2016, DJe 

02/03/2016) Em que pese a possibilidade do Estado arcar com as 

despesas da perícia, tal situação se mostra incompatível com o 

procedimento sumaríssimo eleito, haja vista que a competência dos 
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juizados especiais é restrita às causas de menor complexidade técnica, 

ante aos princípios da informalidade, oralidade e celeridade. Tal impasse 

quanto ao pagamento dos honorários pericias apenas confirma a 

incompetência deste Juizado quando se trata de causas complexas, ante 

a dificuldade em produzir a prova e a realização do seu pagamento. 

Inclusive esta é a orientação seguida pela egrégia Turma Recursal de Mato 

Grosso que afirma ser o juizado incompetente em questões relativas a 

pedidos de indenização por insalubridade, nos seguintes termos: EMENTA: 

RECURSO CÍVEL INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE 

COBRANÇA – INDENIZAÇÃO DE INSALUBRIDADE – INEXISTÊNCIA DE 

LAUDO IDONÊO – INCOMPETENCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS – COMPLEXIDADE PROBATÓRIA – INCOMPETÊNCIA 

ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – PROCESSO EXTINTO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO – RECURSO CÍVEL CONHECIDO E 

PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA. As causas em que 

se exige a necessidade de perícia complexa para o deslinde da questão 

ficam subtraídas do alcance dos Juizados Especiais. (Número Único: 

8010383-13.2017.8.11.0004 Classe: RECURSO INOMINADO (460) 

Assunto: [Adicional de Periculosidade] Relator: Des(a). SEBASTIAO DE 

ARRUDA ALMEIDA - DATA DA SESSÃO: 24/05/18) No mesmo sentido é o 

TJMT: CONFLITO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE CONCESSÃO DE 

ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE 

PERÍCIA TÉCNICA - INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEL E 

DA FAZENDA PÚBLICA EM RAZÃO DA COMPLEXIDADE DA CAUSA – 

INTELIGÊNCIA DO ART. 98, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – 

COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL – CONFLITO PROCEDENTE. A 

necessidade de produção de prova pericial para aferir em que grau de 

porcentagem atinge tal insalubridade e definir o grau de exposição aos 

agentes de risco impossibilita seja a causa processada no Juizado 

Especial, diante da complexidade da matéria. (CC 148702/2014, DES. JOSÉ 

ZUQUIM NOGUEIRA, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/11/2015, Publicado no DJE 

17/11/2015) Portanto, diante da problemática gerada quanto ao pagamento 

dos honorários periciais, declaro a incompetência absoluta deste Juizado 

Especial para processar e julgar o feito, ante a complexidade da causa, e, 

em consequência, opino por JULGAR EXTINTO o presente feito sem 

resolução de mérito, com fundamento no inciso II, do artigo 51, da Lei nº 

9.099/95. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 

55, da Lei nº 9.099/1995. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao 

arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Projeto de sentença 

sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 

9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Chapada 

dos Guimarães, 28 de junho de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010359-56.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ZILMA RAMOS DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIANE FERREIRA MARTINS CAMARGO OAB - MT0012586A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

8010359-56.2016.8.11.0024. REQUERENTE: ZILMA RAMOS DA 

CONCEICAO REQUERIDO: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT 

Vistos etc. Intimada a Autora conforme certidão, deixou transcorrer o 

prazo para realização do depósito judicial relativo aos honorários periciais, 

argumentando ser beneficiária da justiça gratuita e não possuir condições 

financeiras para efetuar o pagamento. A perícia neste caso é 

imprescindível. Somente através desta prova pode-se obter a real 

extensão do dano. O pedido de utilização de prova emprestada deve ser 

indeferido, visto que os laudos que se pretende utilizar como parâmetro 

são anteriores à 2013, não refletindo a situação atual, o que seria capaz 

de gerar prejuízo tanto para a autora, como para o réu, inviabilizando uma 

solução justa, equânime e satisfativa da lide. Embora esteja assegurado a 

autora o benefício da gratuidade processual, tal benesse não obriga o 

Senhor Perito (que neste caso não possui convênio com o Poder 

Judiciário) a trabalhar de graça, posto que não existe no quadro de 

servidores do Juizado Perito que aceite o encargo para receber ao final, 

nem tampouco conduzir tais despesas para eventual recebimento ao final 

do feito. Nesta esteira o STJ: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL 

NO RECURSO ESPECIAL. BENEFICIÁRIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

GRATUITA SUCUMBENTE. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. 

RESPONSABILIDADE DO ESTADO. PRECEDENTES. 1. O Estado de Santa 

Catarina afigura-se como parte legitima no feito, uma vez que cabe ao 

Estado o custeio dos honorários periciais diante da sucumbência de 

jurisdicionado sob o pálio da gratuidade de justiça. 2. Não há violação do 

preceito contraditório e ampla defesa quando o Estado é chamado à 

responsabilidade ao pagamento dos honorários periciais, haja vista que o 

seu dever constitucional em garantir o amplo acesso ao judiciário abrange 

incumbência de conferir todas as condições necessárias à efetividade 

processual ao beneficiário da justiça gratuita, não podendo desta maneira 

exigir do perito que assuma tal ônus financeiro. 3. Ainda, "conforme a 

jurisprudência, "as despesas pessoais e materiais necessárias para a 

realização da perícia estão protegidas pela isenção legal de que goza o 

beneficiário da gratuidade de justiça. Assim, como não se pode exigir do 

perito a realização do serviço gratuitamente, essa obrigação deve ser do 

sucumbente ou, no caso de ser o beneficiário, do Estado, a quem é 

conferida a obrigação de prestação de assistência judiciária aos 

necessitados." AgRg no AREsp 260.516/MG, Rel. Ministra ASSUSETE 

MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/03/2014, DJe 03/04/2014. 

Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1568047/SC, Rel. Ministro 

HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/02/2016, DJe 

02/03/2016) Em que pese a possibilidade do Estado arcar com as 

despesas da perícia, tal situação se mostra incompatível com o 

procedimento sumaríssimo eleito, haja vista que a competência dos 

juizados especiais é restrita às causas de menor complexidade técnica, 

ante aos princípios da informalidade, oralidade e celeridade. Tal impasse 

quanto ao pagamento dos honorários pericias apenas confirma a 

incompetência deste Juizado quando se trata de causas complexas, ante 

a dificuldade em produzir a prova e a realização do seu pagamento. 

Inclusive esta é a orientação seguida pela egrégia Turma Recursal de Mato 

Grosso que afirma ser o juizado incompetente em questões relativas a 

pedidos de indenização por insalubridade, nos seguintes termos: EMENTA: 

RECURSO CÍVEL INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE 

COBRANÇA – INDENIZAÇÃO DE INSALUBRIDADE – INEXISTÊNCIA DE 

LAUDO IDONÊO – INCOMPETENCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS – COMPLEXIDADE PROBATÓRIA – INCOMPETÊNCIA 

ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – PROCESSO EXTINTO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO – RECURSO CÍVEL CONHECIDO E 

PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA. As causas em que 

se exige a necessidade de perícia complexa para o deslinde da questão 

ficam subtraídas do alcance dos Juizados Especiais. (Número Único: 

8010383-13.2017.8.11.0004 Classe: RECURSO INOMINADO (460) 

Assunto: [Adicional de Periculosidade] Relator: Des(a). SEBASTIAO DE 

ARRUDA ALMEIDA - DATA DA SESSÃO: 24/05/18) No mesmo sentido é o 

TJMT: CONFLITO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE CONCESSÃO DE 

ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE 

PERÍCIA TÉCNICA - INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEL E 

DA FAZENDA PÚBLICA EM RAZÃO DA COMPLEXIDADE DA CAUSA – 

INTELIGÊNCIA DO ART. 98, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – 

COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL – CONFLITO PROCEDENTE. A 

necessidade de produção de prova pericial para aferir em que grau de 

porcentagem atinge tal insalubridade e definir o grau de exposição aos 

agentes de risco impossibilita seja a causa processada no Juizado 

Especial, diante da complexidade da matéria. (CC 148702/2014, DES. JOSÉ 

ZUQUIM NOGUEIRA, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/11/2015, Publicado no DJE 

17/11/2015) Portanto, diante da problemática gerada quanto ao pagamento 

dos honorários periciais, declaro a incompetência absoluta deste Juizado 

Especial para processar e julgar o feito, ante a complexidade da causa, e, 

em consequência, opino por JULGAR EXTINTO o presente feito sem 

resolução de mérito, com fundamento no inciso II, do artigo 51, da Lei nº 

9.099/95. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 

55, da Lei nº 9.099/1995. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao 

arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Projeto de sentença 
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sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 

9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Chapada 

dos Guimarães, 28 de junho de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000382-62.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ALCIONE TOMAS MEDEIROS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIANE FERREIRA MARTINS CAMARGO OAB - MT0012586A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT (RÉU)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000382-62.2016.8.11.0024. AUTOR: ALCIONE TOMAS MEDEIROS RÉU: 

MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT Vistos etc. Intimada a 

Autora conforme certidão, deixou transcorrer o prazo para realização do 

depósito judicial relativo aos honorários periciais, argumentando ser 

beneficiária da justiça gratuita e não possuir condições financeiras para 

efetuar o pagamento. A perícia neste caso é imprescindível. Somente 

através desta prova pode-se obter a real extensão do dano. O pedido de 

utilização de prova emprestada deve ser indeferido, visto que os laudos 

que se pretende utilizar como parâmetro são anteriores à 2013, não 

refletindo a situação atual, o que seria capaz de gerar prejuízo tanto para 

a autora, como para o réu, inviabilizando uma solução justa, equânime e 

satisfativa da lide. Embora esteja assegurado a autora o benefício da 

gratuidade processual, tal benesse não obriga o Senhor Perito (que neste 

caso não possui convênio com o Poder Judiciário) a trabalhar de graça, 

posto que não existe no quadro de servidores do Juizado Perito que aceite 

o encargo para receber ao final, nem tampouco conduzir tais despesas 

para eventual recebimento ao final do feito. Nesta esteira o STJ: 

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. 

BENEFICIÁRIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA SUCUMBENTE. 

PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. RESPONSABILIDADE DO 

ESTADO. PRECEDENTES. 1. O Estado de Santa Catarina afigura-se como 

parte legitima no feito, uma vez que cabe ao Estado o custeio dos 

honorários periciais diante da sucumbência de jurisdicionado sob o pálio 

da gratuidade de justiça. 2. Não há violação do preceito contraditório e 

ampla defesa quando o Estado é chamado à responsabilidade ao 

pagamento dos honorários periciais, haja vista que o seu dever 

constitucional em garantir o amplo acesso ao judiciário abrange 

incumbência de conferir todas as condições necessárias à efetividade 

processual ao beneficiário da justiça gratuita, não podendo desta maneira 

exigir do perito que assuma tal ônus financeiro. 3. Ainda, "conforme a 

jurisprudência, "as despesas pessoais e materiais necessárias para a 

realização da perícia estão protegidas pela isenção legal de que goza o 

beneficiário da gratuidade de justiça. Assim, como não se pode exigir do 

perito a realização do serviço gratuitamente, essa obrigação deve ser do 

sucumbente ou, no caso de ser o beneficiário, do Estado, a quem é 

conferida a obrigação de prestação de assistência judiciária aos 

necessitados." AgRg no AREsp 260.516/MG, Rel. Ministra ASSUSETE 

MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/03/2014, DJe 03/04/2014. 

Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1568047/SC, Rel. Ministro 

HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/02/2016, DJe 

02/03/2016) Em que pese a possibilidade do Estado arcar com as 

despesas da perícia, tal situação se mostra incompatível com o 

procedimento sumaríssimo eleito, haja vista que a competência dos 

juizados especiais é restrita às causas de menor complexidade técnica, 

ante aos princípios da informalidade, oralidade e celeridade. Tal impasse 

quanto ao pagamento dos honorários pericias apenas confirma a 

incompetência deste Juizado quando se trata de causas complexas, ante 

a dificuldade em produzir a prova e a realização do seu pagamento. 

Inclusive esta é a orientação seguida pela egrégia Turma Recursal de Mato 

Grosso que afirma ser o juizado incompetente em questões relativas a 

pedidos de indenização por insalubridade, nos seguintes termos: EMENTA: 

RECURSO CÍVEL INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE 

COBRANÇA – INDENIZAÇÃO DE INSALUBRIDADE – INEXISTÊNCIA DE 

LAUDO IDONÊO – INCOMPETENCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS – COMPLEXIDADE PROBATÓRIA – INCOMPETÊNCIA 

ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – PROCESSO EXTINTO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO – RECURSO CÍVEL CONHECIDO E 

PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA. As causas em que 

se exige a necessidade de perícia complexa para o deslinde da questão 

ficam subtraídas do alcance dos Juizados Especiais. (Número Único: 

8010383-13.2017.8.11.0004 Classe: RECURSO INOMINADO (460) 

Assunto: [Adicional de Periculosidade] Relator: Des(a). SEBASTIAO DE 

ARRUDA ALMEIDA - DATA DA SESSÃO: 24/05/18) No mesmo sentido é o 

TJMT: CONFLITO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE CONCESSÃO DE 

ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE 

PERÍCIA TÉCNICA - INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEL E 

DA FAZENDA PÚBLICA EM RAZÃO DA COMPLEXIDADE DA CAUSA – 

INTELIGÊNCIA DO ART. 98, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – 

COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL – CONFLITO PROCEDENTE. A 

necessidade de produção de prova pericial para aferir em que grau de 

porcentagem atinge tal insalubridade e definir o grau de exposição aos 

agentes de risco impossibilita seja a causa processada no Juizado 

Especial, diante da complexidade da matéria. (CC 148702/2014, DES. JOSÉ 

ZUQUIM NOGUEIRA, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/11/2015, Publicado no DJE 

17/11/2015) Portanto, diante da problemática gerada quanto ao pagamento 

dos honorários periciais, declaro a incompetência absoluta deste Juizado 

Especial para processar e julgar o feito, ante a complexidade da causa, e, 

em consequência, opino por JULGAR EXTINTO o presente feito sem 

resolução de mérito, com fundamento no inciso II, do artigo 51, da Lei nº 

9.099/95. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 

55, da Lei nº 9.099/1995. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao 

arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Projeto de sentença 

sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 

9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Chapada 

dos Guimarães, 28 de junho de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010356-04.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA DE OLIVEIRA MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIANE FERREIRA MARTINS CAMARGO OAB - MT0012586A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

8010356-04.2016.8.11.0024. REQUERENTE: LUCIANA DE OLIVEIRA MELO 

REQUERIDO: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT Vistos etc. 

Intimada a Autora conforme certidão, deixou transcorrer o prazo para 

realização do depósito judicial relativo aos honorários periciais, 

argumentando ser beneficiária da justiça gratuita e não possuir condições 

financeiras para efetuar o pagamento. A perícia neste caso é 

imprescindível. Somente através desta prova pode-se obter a real 

extensão do dano. O pedido de utilização de prova emprestada deve ser 

indeferido, visto que os laudos que se pretende utilizar como parâmetro 

são anteriores à 2013, não refletindo a situação atual, o que seria capaz 

de gerar prejuízo tanto para a autora, como para o réu, inviabilizando uma 

solução justa, equânime e satisfativa da lide. Embora esteja assegurado a 

autora o benefício da gratuidade processual, tal benesse não obriga o 

Senhor Perito (que neste caso não possui convênio com o Poder 

Judiciário) a trabalhar de graça, posto que não existe no quadro de 

servidores do Juizado Perito que aceite o encargo para receber ao final, 

nem tampouco conduzir tais despesas para eventual recebimento ao final 

do feito. Nesta esteira o STJ: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL 

NO RECURSO ESPECIAL. BENEFICIÁRIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 
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GRATUITA SUCUMBENTE. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. 

RESPONSABILIDADE DO ESTADO. PRECEDENTES. 1. O Estado de Santa 

Catarina afigura-se como parte legitima no feito, uma vez que cabe ao 

Estado o custeio dos honorários periciais diante da sucumbência de 

jurisdicionado sob o pálio da gratuidade de justiça. 2. Não há violação do 

preceito contraditório e ampla defesa quando o Estado é chamado à 

responsabilidade ao pagamento dos honorários periciais, haja vista que o 

seu dever constitucional em garantir o amplo acesso ao judiciário abrange 

incumbência de conferir todas as condições necessárias à efetividade 

processual ao beneficiário da justiça gratuita, não podendo desta maneira 

exigir do perito que assuma tal ônus financeiro. 3. Ainda, "conforme a 

jurisprudência, "as despesas pessoais e materiais necessárias para a 

realização da perícia estão protegidas pela isenção legal de que goza o 

beneficiário da gratuidade de justiça. Assim, como não se pode exigir do 

perito a realização do serviço gratuitamente, essa obrigação deve ser do 

sucumbente ou, no caso de ser o beneficiário, do Estado, a quem é 

conferida a obrigação de prestação de assistência judiciária aos 

necessitados." AgRg no AREsp 260.516/MG, Rel. Ministra ASSUSETE 

MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/03/2014, DJe 03/04/2014. 

Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1568047/SC, Rel. Ministro 

HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/02/2016, DJe 

02/03/2016) Em que pese a possibilidade do Estado arcar com as 

despesas da perícia, tal situação se mostra incompatível com o 

procedimento sumaríssimo eleito, haja vista que a competência dos 

juizados especiais é restrita às causas de menor complexidade técnica, 

ante aos princípios da informalidade, oralidade e celeridade. Tal impasse 

quanto ao pagamento dos honorários pericias apenas confirma a 

incompetência deste Juizado quando se trata de causas complexas, ante 

a dificuldade em produzir a prova e a realização do seu pagamento. 

Inclusive esta é a orientação seguida pela egrégia Turma Recursal de Mato 

Grosso que afirma ser o juizado incompetente em questões relativas a 

pedidos de indenização por insalubridade, nos seguintes termos: EMENTA: 

RECURSO CÍVEL INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE 

COBRANÇA – INDENIZAÇÃO DE INSALUBRIDADE – INEXISTÊNCIA DE 

LAUDO IDONÊO – INCOMPETENCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS – COMPLEXIDADE PROBATÓRIA – INCOMPETÊNCIA 

ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – PROCESSO EXTINTO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO – RECURSO CÍVEL CONHECIDO E 

PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA. As causas em que 

se exige a necessidade de perícia complexa para o deslinde da questão 

ficam subtraídas do alcance dos Juizados Especiais. (Número Único: 

8010383-13.2017.8.11.0004 Classe: RECURSO INOMINADO (460) 

Assunto: [Adicional de Periculosidade] Relator: Des(a). SEBASTIAO DE 

ARRUDA ALMEIDA - DATA DA SESSÃO: 24/05/18) No mesmo sentido é o 

TJMT: CONFLITO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE CONCESSÃO DE 

ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE 

PERÍCIA TÉCNICA - INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEL E 

DA FAZENDA PÚBLICA EM RAZÃO DA COMPLEXIDADE DA CAUSA – 

INTELIGÊNCIA DO ART. 98, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – 

COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL – CONFLITO PROCEDENTE. A 

necessidade de produção de prova pericial para aferir em que grau de 

porcentagem atinge tal insalubridade e definir o grau de exposição aos 

agentes de risco impossibilita seja a causa processada no Juizado 

Especial, diante da complexidade da matéria. (CC 148702/2014, DES. JOSÉ 

ZUQUIM NOGUEIRA, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/11/2015, Publicado no DJE 

17/11/2015) Portanto, diante da problemática gerada quanto ao pagamento 

dos honorários periciais, declaro a incompetência absoluta deste Juizado 

Especial para processar e julgar o feito, ante a complexidade da causa, e, 

em consequência, opino por JULGAR EXTINTO o presente feito sem 

resolução de mérito, com fundamento no inciso II, do artigo 51, da Lei nº 

9.099/95. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 

55, da Lei nº 9.099/1995. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao 

arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Projeto de sentença 

sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 

9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Chapada 

dos Guimarães, 28 de junho de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz 

de Direito
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MARIELLY ROMUALDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000158-56.2018.8.11.0024. REQUERENTE: MARIELLY ROMUALDA DA 

SILVA REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório com 

fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, 

vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide em razão da 

desnecessidade de produção de outras provas. FUNDAMENTO. DECIDO. 

GRATUIDADE A parte solicitou a gratuidade da justiça, juntando para tanto 

a declaração de hipossuficiência e a sua CTPS, comprovando não possuir 

condições financeiras para arcar com as eventuais custas processuais. 

Portanto, defiro o pedido. MÉRITO Pretende a autora através desta ação o 

recebimento de indenização pelos danos morais que acredita ter sofrido 

diante das cobranças relativas a migração da sua linha “pré-paga” para o 

“plano controle”, sem que tivesse autorizado tal mudança. O Requerido em 

sua contestação, dentre outros argumentos, afirma ter resolvido a 

questão administrativamente, pugnando assim pela improcedência do 

pedido. Pois bem. Em razão de se tratar de relação de consumo, estando 

patente a hipossuficiência do consumidor, onde a reclamada está mais 

apta a provar o insucesso da demanda do que àquela a demonstrar a sua 

procedência, por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova 

elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Incumbe à Reclamada provar a veracidade de seus 

argumentos alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em 

razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas é fato 

extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Destarte, apesar de a 

presente ação tratar de relação de consumo a parte Reclamante não está 

dispensada de cooperar para o deslinde do feito. Outrossim, não podemos 

confundir a inversão do ônus da prova, deferida em casos de 

hipossuficiência do consumidor, com a ausência de dever pela parte 

Reclamante de consignar ao menos indícios de suas alegações. Assim, a 

parte Reclamante não se furta ao dever de cooperar com o deslinde 

processual. Não se pode transformar a técnica de julgamento de inversão 

do ônus da prova em verdadeira prova diabólica, sob pena de obrigarmos 

o Reclamado a comprovar todas a nuances fáticas e legais, mesmo 

aquelas que estejam fora de sua esfera de cognição e conhecimento. 

Pelos fatos apresentados pela autora, a cobrança indevida se deu a partir 

de janeiro/2018, sendo que em abril/2018 ela decidiu procurar o PROCON. 

Na sua narração, informa que ainda está com o chip bloqueado e que não 

fez mais recargas no plano pré-pago por receio de que fossem geradas 

novas cobranças. No entanto, ao analisar a reclamação no PROCON (id 

12797725), verifico que realmente o requerido se prontificou a resolver o 

problema, e para que isso pudesse ser concretizado, bastava a autora 

efetuar a recarga no celular, conforme trecho destacado abaixo: “Em 

termo de acordo, solicitou que seja feita a migração novamente da linha 

para o plano pré-pago e isentando as faturas geradas no mês de 

fevereiro, março e abril de 2018, no valor de R$ 41,33, solicitando o 

bloqueio de contas futuras (...) E com isso informou que a linha estaria 

ativa no prazo de 24 horas, e para ocorrer a ativação teria que efetuar 

uma recarga no valor de R$ 13,00 e cadastrar em uma promoção no 

número 525.” (grifou-se) Segundo informações trazidas pela requerida o 

desbloqueio da linha ocorreu em 13/04/18 e caberia a autora realizar a 

recarga no valor de R$ 13,00 para ativar a linha, ato que ela confessou 

não ter executado. Desta forma, os fatos expostos nesta ação não são 

passíveis de caracterizar o dano moral. Não se trata de dizer que a 

requerida não tenha falhado na prestação de seus serviços, no entanto, a 

situação vivenciada pela parte autora, trata-se de mero descumprimento 

contratual, o qual, por si só, não gera direito à indenização por danos 

morais. O episódio vivenciado pela consumidora melhor se encaixa nas 

possíveis situações decorrentes da vida moderna que geram eventuais 

dissabores, aborrecimentos e prejuízos cotidianos que não configuram 
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dano moral. A ocorrência dos danos morais é exceção e somente podem 

ser reconhecidos nos casos que o ato ilícito atinja os atributos da 

personalidade ou causem desequilíbrio psicológico expressivo, segundo o 

padrão do homem médio e o que revela a experiência comum. Meros 

aborrecimentos cotidianos ou fruto das vicissitudes inerentes à 

complexidade da vida em sociedade, como a questão em tela, não 

comportam indenização. DISPOSITIVO Posto isso, opino pela 

IMPROCEDÊNCIA da pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o 

feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. 

DEFIRO o pedido de gratuidade da promovente. Transitada em julgado, 

remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz 

Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de 

Souza Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos 

legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do 

artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 26 de junho de 2018. Leonísio 

Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Advogado(s) Polo Passivo:
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Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000002-05.2017.8.11.0024. REQUERENTE: JESSICA MACHADO 

ROMANOSKI REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc., Trata-se de acordo 

entabulado entre as partes que foi cumprido de forma integral (ID 

13496346). Com efeito, disciplina o art. 924, II do Código de Processo Civil 

que a extinção da execução ocorre quando há satisfação da obrigação. 

No caso, restou demonstrado de forma inequívoca o adimplemento da 

dívida, considerando que os valores se encontram devidamente quitados, 

razão pela qual, a extinção do feito é medida que se impõe. Ante o 

exposto, julgo e declaro extinta a presente execução de sentença, com 

fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código de Processo Civil. 

Arquive-se Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz 

Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de 

Souza Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos 

legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 

40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas 

de estilo. Chapada dos Guimarães, 29 de junho de 2018. Leonísio Salles 

de Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000236-50.2018.8.11.0024. REQUERENTE: JORACIL SANTOS DE 

AMORIM REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório com 

fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, 

vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide em razão da 

desnecessidade de produção de outras provas. FUNDAMENTO E DECIDO. 

GRATUIDADE A parte solicitou a gratuidade da justiça, a parte autora 

acosta declaração de hipossuficiência, porém não acosta comprovante de 

renda. Sobre o tema o Tribunal de Justiça do Mato Grosso é pacífico: 

Número do Protocolo: 103276/2016 Data de Julgamento: 22-11-2016 E M E 

N T A AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA PACIAL DE 

DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - 

INDEFERIMENTO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – 

PROVA SATISFATÓRIA SOBRE IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DA 

REQUERENTE EM ARCAR COM O PAGAMENTO DAS CUSTAS – PROVA 

SUFICIENTE QUE SE ENCONTRA NA SITUAÇÃO A QUE SE REFERE O 

ARTIGO 4º, DA LEI Nº 1.060, DE 05 DE FEVEREIRO DE 1950 – DECISÃO 

REFORMADA - RECURSO PROVIDO. A concessão do benefício da justiça 

gratuita está condicionada a comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da 

Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica 

integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. 

Demonstrado pelo requerente que se encontra na situação a que se 

refere o artigo 4º, da Lei Nº 1.060, de 05 de fevereiro de 1950, imperiosa a 

concessão do benefício. O artigo 5º da Lei 1.060/1950 prevê, em seu 

caput, que o juiz pode indeferir, de ofício, o pedido de gratuidade da 

justiça, caso tenha fundadas razões. O promovente não junta prova de 

sua condição financeira, dessa feita, indefiro o pedido. Sem preliminares, 

passo ao exame do MÉRITO. Trata-se de ação declaratória de inexistência 

de débitos c.c. reparação de danos promovida por Joracil Santos de 

Amorim em face de Telefônica Brasil S/A. Em síntese, aduziu o proponente 

que tentou efetuar uma compra por crediário mas não logrou êxito pois 

havia uma restrição em seu nome por uma suposta dívida contraída junto à 

requerida, no valor de R$ 109,96 (cento e nove reais e noventa e seis 

centavos), inscrita em 08/04/18. Contudo, esclareceu que jamais firmou 

qualquer contrato com a ré, razão pela qual não se justifica a inserção de 

seu nome junto ao cadastro de pessoas inadimplentes. A requerida por 

seu turno, informou que adotou todas as medidas para a verificação dos 

pressupostos de validade do ato jurídico, que o reclamante contraiu dívida 

inadimplida referente a serviços de telefonia. Pois bem, considerando a 

relação de consumo que envolve as partes, a existência dos requisitos do 

artigo 6°, VIII do Código de Defesa do Consumidor e a relevância da 

matéria, uma vez que são notórios que problemas como este ocorrem 

ordinariamente nas prestações de serviços assemelhados aos oferecidos 

pela requerida, inverto o ônus da prova em favor do consumidor. 

Preliminarmente, anoto que a ré, muito embora tenha afirmado que tomou 

todas as providências no sentido de verificar os pressupostos de validade 

do negócio jurídico, não apresenta documentação suficiente para 

comprovar a relação com a parte, de sorte que a questão relativa a quem 

efetuou a contratação perde a relevância, já que não há prova da 

contratação pessoal pelo reclamante. Nota-se que a Reclamada em sua 

peça contestatória deixou de fazer provas da exigibilidade da dívida e a 

regularidade da negativação, uma vez que não juntou aos autos contrato, 

historio de ligações realizadas, extrato das faturas pagas e ordens de 

serviços, apenas faturas que não demonstram qualquer consumo, bem 

como telas sistêmicas que, por si só, não se revela suficiente para 

comprovar a relação jurídica entre as partes, tampouco a legitimidade do 

débito negativado, porquanto se trata de prova unilateral. A respeito do 

assunto: “Apenas a exibição de prints extraídos do sistema digital interno 

da empresa de telefonia, para provar a realidade da contração, figurando, 

porém, referidos elementos, como prova solteira, e sendo os mesmos 

marcados pela unilateralidade de sua produção e, por isso mesmo, 

manipulabilidade de seu conteúdo, deve ser tida como impotente para 

neutralizar a negativa autoral de contratação dos serviços de telefonia. 2. 

Caracteriza dano moral indenizável a negativação da parte sem a 

demonstração da existência de relação jurídica entre as partes e a efetiva 

ocorrência da mora (dano in re ipsa).(...)” (Ap 15963/2017, DES. JOÃO 

FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

26/09/2017, Publicado no DJE 02/10/2017) (grifado) Portanto, entendo que 

mesmo com todas as ferramentas que lhe são disponíveis a Requerida 

não desincumbiu do seu ônus probatório. Se isso não bastasse, 

consoante às regras dos artigos 6°, VIII e 14, ambos do Código de Defesa 

do Consumidor, saliento que a requerida também não comprovou as 

hipóteses do artigo 14, parágrafo 3° do CDC, ou seja, não fez prova da 

exclusão de sua responsabilidade, motivo por que responde objetivamente 

pelos danos decorrentes de seus produtos e serviços. Emerge, pois, sem 

respaldo a inserção do nome do requerente no serviço de proteção ao 

crédito. Como resultado do acima exposto, inquestionável o dano moral 

sofrido pelo autor que, certamente, não se limitou a um mero desconforto. 

Salienta-se que, o caso envolve hipótese de dano moral in re ipsa, que 
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dispensa a comprovação, bem como a demonstração da extensão do 

dano, sendo ocorrente porque evidenciado pelas circunstâncias do fato: 

RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES. [...]. 2. Prevalece no âmbito do Superior Tribunal de 

Justiça o entendimento de que o dano moral sofrido em virtude de indevida 

negativação do nome do autor se configura in re ipsa, ou seja, 

independentemente de prova. [...]. (AgRg no AREsp 638671/DF, STJ – 

Terceira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 06/08/2015, DJe 

24/08/2015). Assim, tenho que a reclamada encaminhou indevidamente os 

dados pessoais do proponete junto ao órgão de restrição ao crédito, 

cometendo ilícito civil. E, por ter praticado ato ilícito, deve responder pelas 

suas conseqüências. Qual seja, a de indenizar a vítima pelos danos 

morais experimentados de forma injusta. Devemos levar em conta ainda, 

que a indenização por dano moral tem caráter ressarcitivo, vez que tem 

por objetivo compensar a parte inocente pelos danos causados pela 

desídia e inércia da parte ofensora. Os critérios para a estipulação do 

quantum indenizatório deve tomar por base, de forma não emocional, 

isenta e criteriosa as circunstâncias do fato, o grau da culpa, a duração 

do sofrimento, as partes psicológicas atingidas, as condições do ofensor 

e do ofendido e a dimensão da ofensa. O reclamante tem somente uma 

anotação no cadastro de inadimplentes em seu nome. Assim, sopesando 

os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, e ainda, os critérios 

comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo justa e 

razoável a condenação da reclamada ao pagamento da importância de R$ 

3.000,00 (três mil reais) que servirá, a um só tempo, para amainar o 

sofrimento experimentado pela parte reclamante, sem que isso importe em 

enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a reclamada a agir 

com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de 

caráter pedagógico. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 

487, inciso I do NCPC, opino pela PROCEDÊNCIA do pedido inaugural, para 

condenar a reclamada a pagar à parte reclamante o valor de R$ 3.000,00 

(três mil reais), a título de indenização por danos morais, devendo incidir a 

correção monetária pelo INPC/IBGE, desde o seu arbitramento, conforme 

súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir 

do evento danoso (Súmula 54 STJ). RECONHEÇO a inexigibilidade dos 

débitos no valor de R$ 109,96 (cento e nove reais e noventa e seis 

centavos), inscrita em 08/04/18, discutido nos autos; DETERMINO a 

exclusão definitiva do nome da Reclamante dos órgãos de restrição de 

crédito, em relação unicamente a este débito; INDEFIRO a gratuidade da 

justiça. Deixo de condenar a reclamada no pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta 

fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). Preclusa a via recursal, 

aguarde-se manifestação do reclamante, apresentando cálculo do valor 

devido, visando o início da fase de cumprimento de sentença, nos termos 

do artigo 523 NCPC. Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado para 

pagamento, no prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% 

(dez por cento). Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz 

Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de 

Souza Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos 

legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 

40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas 

de estilo. Chapada dos Guimarães, 29 de junho de 2018. Leonísio Salles 

de Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000559-89.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

NILDA NOGUEIRA BRAGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000559-89.2017.8.11.0024. REQUERENTE: NILDA NOGUEIRA BRAGA 

REQUERIDO: OI S/A Vistos etc. Dispensado o relatório com fundamento no 

art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, vislumbro que o feito 

comporta julgamento antecipado da lide em razão da desnecessidade de 

produção de outras provas. GRATUIDADE A parte autora solicitou a 

gratuidade da justiça. Intimada a trazer documentos capazes de 

comprovar sua situação financeira, a mesma anexou cópia da sua CTPS, 

demonstrando não possuir condições de arcar com eventuais custas 

processuais. Assim, defiro o pedido. Passo a análise de MÉRITO. Trata-se 

de ação declaratória de inexistência de débitos c.c. indenização por danos 

morais promovida por NILDA NOGUEIRA BRAGA em face de OI S.A. Em 

síntese, aduziu a proponente que tentou efetuar uma compra por crediário 

mas não logrou êxito pois havia uma restrição em seu nome por uma 

suposta dívida contraída junto à requerida, no valor de R$ 239,24 

(duzentos e trinta e nove reais e vinte e quatro centavos), inscrita em 

05/07/16. Contudo, esclareceu que jamais firmou qualquer contrato com a 

ré, razão pela qual não se justifica a inserção de seu nome junto ao 

cadastro de pessoas inadimplentes. A requerida por seu turno, informou 

que adotou todas as medidas para a verificação dos pressupostos de 

validade do ato jurídico, e entende que inexiste a obrigação de reparar o 

dano Pois bem, considerando a relação de consumo que envolve as 

partes, a existência dos requisitos do artigo 6°, VIII do Código de Defesa 

do Consumidor e a relevância da matéria, uma vez que são notórios que 

problemas como este ocorrem ordinariamente nas prestações de serviços 

assemelhados aos oferecidos pela requerida, inverto o ônus da prova em 

favor do consumidor. Preliminarmente, anoto que a ré, muito embora tenha 

afirmado que tomou todas as providências no sentido de verificar os 

pressupostos de validade do negócio jurídico, não apresenta 

documentação suficiente para comprovar a relação com a parte, de sorte 

que a questão relativa a quem efetuou a contratação perde a relevância, 

já que não há prova da contratação pessoal pelo reclamante. Nota-se que 

a Reclamada em sua peça contestatória deixou de fazer provas da 

exigibilidade da dívida e a regularidade da negativação, uma vez que não 

juntou aos autos contrato, historio de ligações realizadas, extrato das 

faturas pagas e ordens de serviços, apenas telas sistêmicas que, por si 

só, não se revelam suficientes para comprovar a relação jurídica entre as 

partes, tampouco a legitimidade do débito negativado, porquanto se trata 

de prova unilateral. A respeito do assunto: “Apenas a exibição de prints 

extraídos do sistema digital interno da empresa de telefonia, para provar a 

realidade da contração, figurando, porém, referidos elementos, como 

prova solteira, e sendo os mesmos marcados pela unilateralidade de sua 

produção e, por isso mesmo, manipulabilidade de seu conteúdo, deve ser 

tida como impotente para neutralizar a negativa autoral de contratação dos 

serviços de telefonia. 2. Caracteriza dano moral indenizável a negativação 

da parte sem a demonstração da existência de relação jurídica entre as 

partes e a efetiva ocorrência da mora (dano in re ipsa).(...)” (Ap 

15963/2017, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 26/09/2017, Publicado no DJE 02/10/2017) (grifado) 

Portanto, entendo que mesmo com todas as ferramentas que lhe são 

disponíveis a Requerida não desincumbiu do seu ônus probatório. Se isso 

não bastasse, consoante às regras dos artigos 6°, VIII e 14, ambos do 

Código de Defesa do Consumidor, saliento que a requerida também não 

comprovou as hipóteses do artigo 14, parágrafo 3° do CDC, ou seja, não 

fez prova da exclusão de sua responsabilidade, motivo por que responde 

objetivamente pelos danos decorrentes de seus produtos e serviços. 

Emerge, pois, sem respaldo a inserção do nome do requerente no serviço 

de proteção ao crédito. Como resultado do acima exposto, inquestionável 

o dano moral sofrido pelo autor que, certamente, não se limitou a um mero 

desconforto. Pode-se entender os danos morais como as lesões sofridas 

por uma pessoa, atingindo certos aspectos de sua personalidade em 

razão de injusta investida de outrem, causando avaria em sua moralidade 

e afetividade, fazendo brotar sentimentos de constrangimentos, vexames, 

sensações negativas e de desespero, em suma: de injustiça. Eis o 

seguinte ensinamento jurisprudencial: EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - CONTRATAÇÃO 

INEXISTENTE - PROVA DE FATO NEGATIVO - ÔNUS DA RÉ, NA FORMA 

DO ART. 373, II DO NCPC - INCLUSÃO NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE 

CRÉDITO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - QUANTUM 

INDENIZATÓRIO. - Incumbe à parte ré, na forma do art. 373, inciso II do 

NCPC, provar a existência da relação jurídica negada na exordial. - A 

inclusão de nome do consumidor no cadastro restritivo ao crédito, que 

nega a contratação de empréstimo pessoal, atesta a ilicitude da conduta 

perpetrada pela Ré, gerando o dano moral presumido. - A fixação do 

quantum indenizatório deve obedecer aos princípios da razoabilidade e da 
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proporcionalidade, observados o caráter pedagógico, punitivo e 

reparatório dos danos morais. (TJMG - Apelação Cível 

1.0000.17.058947-7/001, Relator(a): Des.(a) Aparecida Grossi , 17ª 

CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/11/0017, publicação da súmula em 

17/11/2017) Assim, tenho que a reclamada encaminhou indevidamente os 

dados pessoais do proponete junto ao órgão de restrição ao crédito, 

cometendo ilícito civil. E, por ter praticado ato ilícito, deve responder pelas 

suas conseqüências. Qual seja, a de indenizar a vítima pelos danos 

morais experimentados de forma injusta. Por fim, O histórico financeiro da 

requerente, no caso específico, não afasta a ilicitude da negativação se 

os outros registros foram lançados após a inclusão realizada pela 

requerida. Essa circunstância não recomenda a aplicação da Súmula 385 

do e. STJ Assim, sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos 

autos, e ainda, os critérios comumente utilizados pelos Tribunais para sua 

fixação, reputo justa e razoável a condenação da reclamada ao 

pagamento da importância de R$ 3.000,00 (três mil reais) que servirá, a um 

só tempo, para amainar o sofrimento experimentado pela parte reclamante, 

sem que isso importe em enriquecimento indevido, e ainda, para 

desestimular a reclamada a agir com a negligência que restou 

demonstrada nestes autos, como medida de caráter pedagógico. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC, 

opino pela PROCEDÊNCIA do pedido inaugural, para condenar a reclamada 

a pagar à parte reclamante o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título 

de indenização por danos morais, devendo incidir correção monetária pelo 

INPC/IBGE, desde o seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e 

juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso 

(Súmula 54 STJ). RECONHEÇO a inexigibilidade do débito no valor de R$ 

239,24 (duzentos e trinta e nove reais e vinte e quatro centavos), inscrito 

em 05/07/16, discutido nos autos; DEFIRO o pedido de justiça gratuita. 

Deixo de condenar a reclamada no pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, 

da Lei Federal nº 9.099/95). Preclusa a via recursal, aguarde-se 

manifestação do reclamante, apresentando cálculo do valor devido, 

visando o início da fase de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 

523 NCPC. Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado para 

pagamento, no prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% 

(dez por cento). Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz 

Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de 

Souza Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos 

legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do 

artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 29 de junho de 2018. Leonísio 

Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000252-04.2018.8.11.0024. REQUERENTE: ELIANE DA SILVA 

RODRIGUES REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos em sentença. 

Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. 

Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta julgamento 

antecipado da lide em razão da desnecessidade de produção de outras 

provas. GRATUIDADE A parte autora solicitou a gratuidade da justiça e 

para comprovar sua situação financeira, anexou a declaração de 

hipossuficiência e documento demonstrando participar do “bolsa família, 

que é de um dos programas sociais do governo. Assim, defiro o pedido. 

Passo a análise de MÉRITO. Trata-se de ação declaratória de inexistência 

de débitos c.c. indenização por danos morais promovida por ELIANE DA 

SILVA RODRIGUES em face de BANCO BRADESCO S.A. Em síntese, 

aduziu a proponente que tentou efetuar uma compra por crediário mas não 

logrou êxito pois haviam restrições em seu nome inseridas pela requerida 

no valor de R$ 36,52 (trinta e seis reais e cinquenta e dois centavos) em 

15/10/15 e no valor de R$ 109,23 (cento e nove reais e vinte e três 

centavos) em 05/10/15. Contudo, esclareceu que jamais firmou qualquer 

contrato com a ré, razão pela qual não se justifica a inserção de seu nome 

junto ao cadastro de pessoas inadimplentes. A requerida por seu turno, 

informou que adotou todas as medidas para a verificação dos 

pressupostos de validade do ato jurídico, e entende que inexiste a 

obrigação de reparar o dano Pois bem, considerando a relação de 

consumo que envolve as partes, a existência dos requisitos do artigo 6°, 

VIII do Código de Defesa do Consumidor e a relevância da matéria, uma 

vez que são notórios que problemas como este ocorrem ordinariamente 

nas prestações de serviços assemelhados aos oferecidos pela requerida, 

inverto o ônus da prova em favor do consumidor. Preliminarmente, anoto 

que a ré, muito embora tenha afirmado que tomou todas as providências 

no sentido de verificar os pressupostos de validade do negócio jurídico, 

não apresentou nenhum deles, nem mesmo o contrato celebrado com a 

parte autora, de sorte que a questão relativa a quem efetuou a 

contratação perde a relevância, já que não há prova sequer da 

contratação. O ônus da prova, nas ações declaratórias negativas, não se 

distribui de acordo com o a regra geral do CPC (art.373), pois a 

demandante pode apenas negar o ato ou fato cuja inexistência pretende 

ver declarada, cumprindo à parte adversa a comprovação de sua 

existência, como fato constitutivo do direito atacado. Nestas ações, 

portanto, quem faz prova do fato constitutivo do direito é o réu, e não a 

autora. Assim, não há dúvidas de que se o requerido sustenta a licitude do 

ato jurídico, ou seja, a legalidade da negativação por existência do débito 

incumbia a ele o ônus da prova de que o contrato não está quitado. Se 

isso não bastasse, consoante às regras dos artigos 6°, VIII e 14, ambos 

do Código de Defesa do Consumidor, saliento que a requerida também não 

comprovou as hipóteses do artigo 14, parágrafo 3° do CDC, ou seja, não 

fez prova da exclusão de sua responsabilidade, motivo por que responde 

objetivamente pelos danos decorrentes de seus produtos e serviços. 

Emerge, pois, sem respaldo a inserção do nome da requerente no serviço 

de proteção ao crédito. Como resultado do acima exposto, inquestionável 

o dano moral sofrido pela autora que, certamente, não se limitou a um mero 

desconforto. Pode-se entender os danos morais como as lesões sofridas 

por uma pessoa, atingindo certos aspectos de sua personalidade em 

razão de injusta investida de outrem, causando avaria em sua moralidade 

e afetividade, fazendo brotar sentimentos de constrangimentos, vexames, 

sensações negativas e de desespero, em suma: de injustiça. Eis o 

seguinte ensinamento jurisprudencial: EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - CONTRATAÇÃO 

INEXISTENTE - PROVA DE FATO NEGATIVO - ÔNUS DA RÉ, NA FORMA 

DO ART. 373, II DO NCPC - INCLUSÃO NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE 

CRÉDITO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - QUANTUM 

INDENIZATÓRIO. - Incumbe à parte ré, na forma do art. 373, inciso II do 

NCPC, provar a existência da relação jurídica negada na exordial. - A 

inclusão de nome do consumidor no cadastro restritivo ao crédito, que 

nega a contratação de empréstimo pessoal, atesta a ilicitude da conduta 

perpetrada pela Ré, gerando o dano moral presumido. - A fixação do 

quantum indenizatório deve obedecer aos princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade, observados o caráter pedagógico, punitivo e 

reparatório dos danos morais. (TJMG - Apelação Cível 

1.0000.17.058947-7/001, Relator(a): Des.(a) Aparecida Grossi , 17ª 

CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/11/0017, publicação da súmula em 

17/11/2017) Assim, tenho que a reclamada encaminhou indevidamente os 

dados pessoais da reclamante junto ao órgão de restrição ao crédito, 

cometendo ilícito civil. E, por ter praticado ato ilícito, deve responder pelas 

suas conseqüências. Qual seja, a de indenizar a vítima pelos danos 

morais experimentados de forma injusta. Deve-se levar em conta ainda, 

que a indenização por dano moral tem caráter ressarcitivo, vez que tem 

por objetivo compensar a parte inocente pelos danos causados pela 

desídia e inércia da parte ofensora. Os critérios para a estipulação do 

quantum indenizatório deve tomar por base, de forma não emocional, 

isenta e criteriosa as circunstâncias do fato, o grau da culpa, a duração 

do sofrimento, as partes psicológicas atingidas, as condições do ofensor 

e do ofendido e a dimensão da ofensa. Por fim, O histórico financeiro da 

requerente, no caso específico, não afasta a ilicitude da negativação se o 
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outro registros foi lançado após a inclusão realizada pela requerida. Essa 

circunstância não recomenda a aplicação da Súmula 385 do e. STJ Assim, 

sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, e ainda, os 

critérios comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo 

justa e razoável a condenação da reclamada ao pagamento da importância 

de R$ 3.000,00 (três mil reais) que servirá, a um só tempo, para amainar o 

sofrimento experimentado pela parte reclamante, sem que isso importe em 

enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a reclamada a agir 

com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de 

caráter pedagógico. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 

487, inciso I do NCPC, opino pela PROCEDÊNCIA do pedido inaugural, para 

condenar a reclamada a pagar à parte reclamante o valor de R$ 3.000,00 

(três mil reais), a título de indenização por danos morais, que deverá ser 

corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE, desde o seu arbitramento, 

conforme súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, 

a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ), isto é, desde a primeira 

anotação (05/10/15). RECONHEÇO a inexigibilidade dos débitos n no valor 

de R$ 36,52 (trinta e seis reais e cinquenta e dois centavos) inserida em 

15/10/15 e no valor de R$ 109,23 (cento e nove reais e vinte e três 

centavos) inserida em 05/10/15 discutido nos autos; DEFIRO a gratuidade 

da justiça. DETERMINO a exclusão definitiva do nome da Reclamante dos 

órgãos de restrição de crédito, em relação unicamente a estes débitos; 

Deixo de condenar a reclamada no pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, 

da Lei Federal nº 9.099/95). Preclusa a via recursal, aguarde-se 

manifestação do reclamante, apresentando cálculo do valor devido, 

visando o início da fase de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 

523 NCPC. Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado para 

pagamento, no prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% 

(dez por cento). Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz 

Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de 

Souza Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos 

legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do 

artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 29 de junho de 2018. Leonísio 

Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000299-75.2018.8.11.0024. REQUERENTE: DILZA SOARES DOS SANTOS 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos em sentença. Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da 

Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta 

julgamento antecipado da lide em razão da desnecessidade de produção 

de outras provas. GRATUIDADE A parte solicitou a gratuidade da justiça e 

para provar sua condição junta apenas a declaração de hipossuficiência, 

sem acostar algum comprovante de renda. Sobre o tema o Tribunal de 

Justiça do Mato Grosso é pacífico: Número do Protocolo: 103276/2016 

Data de Julgamento: 22-11-2016 E M E N T A AGRAVO DE INSTRUMENTO 

– AÇÃO DE INEXISTÊNCIA PACIAL DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS E MATERIAIS - INDEFERIMENTO DE CONCESSÃO DO 

BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – PROVA SATISFATÓRIA SOBRE 

IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DA REQUERENTE EM ARCAR COM O 

PAGAMENTO DAS CUSTAS – PROVA SUFICIENTE QUE SE ENCONTRA NA 

SITUAÇÃO A QUE SE REFERE O ARTIGO 4º, DA LEI Nº 1.060, DE 05 DE 

FEVEREIRO DE 1950 – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. A 

concessão do benefício da justiça gratuita está condicionada a 

comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da Constituição Federal, a dizer, “o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos”. Demonstrado pelo requerente 

que se encontra na situação a que se refere o artigo 4º, da Lei Nº 1.060, 

de 05 de fevereiro de 1950, imperiosa a concessão do benefício. O artigo 

5º da Lei 1.060/1950 prevê, em seu caput, que o juiz pode indeferir, de 

ofício, o pedido de gratuidade da justiça, caso tenha fundadas razões. A 

promovente não junta prova de sua condição financeira, dessa feita, 

indefiro o pedido. PRELIMINAR Não procede os argumentos da requerida 

quanto a preliminar de incompetência territorial, visto que o comprovante 

de endereço lançado nos autos está em nome da genitora da autora, 

portanto plenamente válido. Passo ao exame do MÉRITO. Trata-se de ação 

declaratória de inexistência de débitos c.c. indenização por danos 

materiais e morais em face de Energisa S.A. Em síntese, aduziu que a 

empresa inseriu seu nome no cadastro de proteção ao crédito por 03 (rês) 

faturas não pagas, no entanto não possui qualquer débito junto à 

Concessionária, razão pela qual pleiteia a declaração da inexistência dos 

débitos, bem como o recebimento de indenização por danos morais. A 

requerida por seu turno, informou que adotou todas as medidas para a 

verificação dos pressupostos de validade do ato jurídico, e entende que 

inexiste a obrigação de reparar o dano Pois bem, considerando a relação 

de consumo que envolve as partes, a existência dos requisitos do artigo 

6°, VIII do Código de Defesa do Consumidor e a relevância da matéria, uma 

vez que são notórios que problemas como este ocorrem ordinariamente 

nas prestações de serviços assemelhados aos oferecidos pela requerida, 

inverto o ônus da prova em favor da consumidora. Verifico que muito 

embora a empresa tenha afirmado que tomou todas as providências no 

sentido de verificar os pressupostos de validade do negócio jurídico, não 

apresentou nenhum deles, nem mesmo o contrato celebrados com a parte 

autora, de sorte que a questão relativa a quem efetuou a contratação 

perde a relevância, já que não há prova sequer da contratação. Ressalto 

que documentos como RG, CPF, Contrato de locação, dentre outros são 

solicitados no ato da contratação da concessionária, conforme 

informações constantes do site da concessionária, in verbis: Para solicitar 

um Nova Ligação, o cliente deve apresentar o Cadastro de Pessoa Física 

– CPF¹ e da Carteira de Identidade ou, na inexistência desta, de outro 

documento de identificação oficial com foto original ou uma cópia 

autenticada. Para indígenas que não possuírem os referidos documentos 

será admitido o Registro Administrativo de Nascimento do Indígena - RANI. 

O serviço de ligação é gratuito, porém se houver mais de uma visita à 

Unidade Consumidora² devido à irregularidade técnica no padrão, será 

cobrado o valor do serviço de vistoria para ligação. O atendimento desta 

solicitação está condicion ado à apresentação da documentação 

necessária através dos nossos Canais de Atendimento. ¹ Será verificado 

no site da Receita Federal se o documento pertence ao titular informado e 

a situação cadastral. Nos casos onde o CPF estiver cancelado ou anulado 

a solicitação do cliente não poderá ser atendida, o cliente deverá 

regularizar o CPF junto à Receita Federal e entrar em contato com um dos 

Canais de Atendimento da Energisa. ² Será verificado se o cliente possui 

débitos em outras Unidades Consumidoras da área de concessão, e se a 

UC está localizada em área de proteção ambiental..[1] Vê-se que neste 

site consta a exigência de apresentação de documento oficial, documento 

que deveria ter acompanhado a contestação, o que não ocorreu. Assim, a 

ré não fez prova de que a parte autora tenha contratado os seus 

serviços. Logo, restam incontroversos, os fatos e documentos da 

exordial. Se isso não bastasse, consoante às regras dos artigos 6°, VIII e 

14, ambos do Código de Defesa do Consumidor, saliento que a requerida 

também não comprovou as hipóteses do artigo 14, parágrafo 3° do CDC, 

ou seja, não fez prova da exclusão de sua responsabilidade, motivo por 

que responde objetivamente pelos danos decorrentes de seus produtos e 

serviços. Emerge, pois, sem respaldo a inserção do nome da requerente 

no serviço de proteção ao crédito. Como resultado do acima exposto, 

inquestionável o dano moral sofrido por ela que, certamente, não se limitou 

a um mero desconforto. Pode-se entender os danos morais como as 

lesões sofridas por uma pessoa, atingindo certos aspectos de sua 

personalidade em razão de injusta investida de outrem, causando avaria 

em sua moralidade e afetividade, fazendo brotar sentimentos de 

constrangimentos, vexames, sensações negativas e de desespero, em 

suma: de injustiça. Eis o seguinte ensinamento jurisprudencial: APELAÇÃO 

CÍVEL COM RECURSO ADESIVO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM DANO MORAL - 

CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA - COBRANÇA E INSCRIÇÃO INDEVIDA 

NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - AUSÊNCIA DE PROVA DO 
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DÉBITO - DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO - VALOR DA 

INDENIZAÇÃO - MANTIDO - TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA - 

RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL - EVENTO DANOSO - AUSÊNCIA DE 

INSURGÊNCIA NESTE SENTIDO - CORREÇÃO MONETÁRIA - A PARTIR DA 

PROLAÇÃO DA SENTENÇA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS 

DESPROVIDOS. Ante a ausência de provas de que a cobrança é legítima, 

não há como afastar a responsabilidade pelo abalo moral decorrente da 

inscrição do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito. No 

caso concreto, a empresa concessionária de energia elétrica não logrou 

êxito em comprovar que a Recorrente Denise Aparecida Sebba solicitou a 

instalação da unidade consumidora que deu azo à fatura .Para fixar o 

montante da indenização por danos morais, deve-se observar alguns 

aspectos e circunstâncias, tais como a realidade econômica do ofendido e 

do ofensor, o grau de culpa, a extensão do dano e a finalidade da sanção 

reparatória. In casu, considerando o grau de culpa da Apelante, bem 

como, levando-se em consideração a capacidade socioeconômica das 

partes, mantém-se a indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 

Conforme entendimento pacífico do STJ, os juros de mora em indenização 

por danos morais decorrente de responsabilidade extracontratual incidem 

desde o evento danoso. No caso, diante da ausência de insurgência da 

Apelante Denise Aparecida Sebba neste ponto, deixo de modificar a 

sentença, a fim de evitar reformatio in pejus.No que se refere ao termo 

inicial da correção monetária, observa-se que a sentença não comporta 

reparos nesse capítulo, uma vez que foi fixada desde o seu arbitramento, 

consoante determina o Verbete nº 362 do STJ. (Ap 106106/2017, DESA. 

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 06/12/2017, Publicado no DJE 12/12/2017) Assim, 

tenho que a reclamada encaminhou indevidamente os dados pessoais da 

reclamante junto ao órgão de restrição ao crédito, cometendo ilícito civil. E, 

por ter praticado ato ilícito, deve responder pelas suas conseqüências, 

qual seja, a de indenizar a vítima pelos danos morais experimentados de 

forma injusta. Além disso a ré ao aceitar celebrar contratos sem se ater a 

verdadeira identidade da solicitante, assumiu o risco de causar danos de 

ordem moral e patrimonial, respondendo por eles. Devemos levar em conta 

ainda, que a indenização por dano moral tem caráter ressarcitivo, vez que 

tem por objetivo compensar a parte inocente pelos danos causados pela 

desídia e inércia da parte ofensora. Os critérios para a estipulação do 

quantum indenizatório deve tomar por base, de forma não emocional, 

isenta e criteriosa as circunstâncias do fato, o grau da culpa, a duração 

do sofrimento, as partes psicológicas atingidas, as condições do ofensor 

e do ofendido e a dimensão da ofensa. A reclamante tem somente as 

anotações da empresa no cadastro de inadimplentes em seu nome. Assim, 

sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, e ainda, os 

critérios comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo 

justa e razoável a condenação da reclamada ao pagamento da importância 

de R$ 3.000,00 (três mil reais) que servirá, a um só tempo, para amainar o 

sofrimento experimentado pela parte reclamante, sem que isso importe em 

enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a reclamada a agir 

com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de 

caráter pedagógico. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 

487, inciso I do NCPC, opino pela PROCEDÊNCIA do pedido inaugural, para 

condenar a reclamada a pagar à parte reclamante o valor de R$ 3.000,00 

(três mil reais), a título de indenização por danos morais que deverá ser 

corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a partir do arbitramento, 

conforme súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, 

a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ), isto é desde a primeira 

inscrição indevida ocorrida em 11/12/15. RECONHEÇO a inexigibilidade dos 

débitos referente as inscrições no valor de R$ 16,54 inserida em 07/02/16; 

R$ 16,23 inserida em 07/02/16 e R$ 16.65 inserida em 11/12/15. 

DETERMINO a exclusão definitiva do nome da Reclamante dos órgãos de 

restrição de crédito, em relação unicamente a estes débitos; INDEFIRO o 

pedido de gratuidade. Deixo de condenar a reclamada no pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis 

nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). Preclusa a via 

recursal, aguarde-se manifestação do reclamante, apresentando cálculo 

do valor devido, visando o início da fase de cumprimento de sentença, nos 

termos do artigo 523 NCPC. Apresentando-se cálculo, intime-se o 

Executado para pagamento, no prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo 

de multa de 10% (dez por cento). Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza 

A l e s s a n d r a  Q u e i r o z  d e  S o u z a  J u í z a  L e i g a 

_____________________________ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que 

surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 29 de 

junho de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito [1] 

D i s p o n í v e l  e m : 

https://www.energisa.com.br/paginas/servicos-online/autoatendimento/sol

icite-nova-ligacao.aspx
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000300-94.2017.8.11.0024. REQUERENTE: ALES JOSE GAUDENCIO 

REQUERIDO: NEGRESCO S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTOS Vistos etc. Dispensado o relatório com fundamento no 

art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, vislumbro que o feito 

comporta julgamento antecipado da lide em razão da desnecessidade de 

produção de outras provas. GRATUIDADE A parte autora solicitou a 

gratuidade da justiça, anexando para tanto a declaração de 

hipossuficiência. Compulsando os autos, verifico se tratar o Autor, 

aposentado, idoso e analfabeto. Assim, em razão de se tratar de 

aposentado, defiro o pedido. PRELIMINAR A requerida em sua contestação 

defende a necessidade de extinção do feito ante a complexidade da 

causa, visto que a controvérsia demandaria realização de prova pericial. 

A princípio teria razão o requerido se no contrato juntado com a defesa 

constasse a aposição de uma digital, no campo destinado à assinatura. 

Neste caso seria necessário a pericia papiloscópica para averiguar se a 

digital era realmente do autor. Todavia, entendo que tal prova é 

dispensável, visto que em todos os documentos que o autor assinou, o 

foram por aposição de impressão digital, situação também verificada no 

termo de audiência realizado. Inclusive intimado o autor a trazer o 

documento de identidade atualizado, ele o fez anexando nova carteira de 

identidade que comprava ser ele NÃO ALFABETIZADO. Assim, verifico 

que o documento referido apenas confirma a tese inicial, no sentido de 

que o contrato foi realizado mediante fraude, motivo pelo qual, rejeito a 

preliminar em referência. Passo a análise de MÉRITO. Trata-se de ação 

declaratória de inexistência de débitos c.c. indenização por danos morais 

promovida por ALES JOSÉ GAUDÊNCIO em face de NEGRESCO S/A – 

CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS. Em síntese, aduziu o autor 

que foi surpreendido com uma restrição em seu nome inserida pela ré na 

data de 09/07/12, no valor de R$ 108,78 (cento e oito reais e setenta e oito 

centavos). Contudo, esclareceu que jamais firmou qualquer contrato com 

a ré, razão pela qual não se justifica a inserção de seu nome junto ao 

cadastro de pessoas inadimplentes. A requerida por seu turno, informou 

que adotou todas as medidas para a verificação dos pressupostos de 

validade do ato jurídico, e entende que inexiste a obrigação de reparar o 

dano, colacionando aos autos o contrato devidamente assinado pelo autor 

conforme se vê do id 8313174. Pois bem, considerando a relação de 

consumo que envolve as partes, a existência dos requisitos do artigo 6°, 

VIII do Código de Defesa do Consumidor e a relevância da matéria, uma 

vez que são notórios que problemas como este ocorrem ordinariamente 

nas prestações de serviços assemelhados aos oferecidos pela requerida, 

inverto o ônus da prova em favor do consumidor. No caso, constata-se 

incontroversamente dos autos que o autor é analfabeto, conforme se 

denota do documento de identidade (id 6094262 pag. 3), na procuração (id 

6094262), na declaração de hipossuficiência (6094262 pag. 2), no termo 

de audiência de conciliação (id 8234182) e finalmente no documento de 

identidade expedido em 2018 (13388350) em que foram apostas suas 

digitais no campo destinado à sua assinatura. A respeito dos negócios 

jurídicos celebrados por pessoa analfabeta, sabe-se que essa condição 
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não retira a sua capacidade civil para a prática de determinados atos, 

restringindo apenas a sua capacidade negocial, porquanto a simples 

aposição de impressão digital ou assinatura desenhada em documento 

particular não constitui prova de que ela tenha consentido com os termos 

da avença, tampouco os compreendido, sobretudo dentro de uma relação 

de consumo. No caso específico dos autos, não houve aposição de 

impressão digital ou assinatura desenhada, muito pelo contrário, no campo 

específico constava uma assinatura perfeitamente realizada, concluindo 

se tratar de pessoa alfabetizada. Sabe-se que para conseguir realizar um 

contrato de empréstimo/financiamento e afins é imprescindível entregar os 

documentos indispensáveis para a concretização do negócio, quais 

sejam: documentos pessoais, comprovante de residência e comprovante 

de renda. Neste contexto, o documento exibido pelo requerido foi 

apresentado unilateralmente e desacompanhado de qualquer outro 

documento, não possui força probante suficiente para desconstituir o 

pleito objeto da demanda, mormente quando está assinado por uma 

pessoa alfabetizada. O ônus da prova, nas ações declaratórias negativas, 

não se distribui de acordo com o a regra geral do CPC (art.373), pois a 

demandante pode apenas negar o ato ou fato cuja inexistência pretende 

ver declarada, cumprindo à parte adversa a comprovação de sua 

existência, como fato constitutivo do direito atacado. Nestas ações, 

portanto, quem faz prova do fato constitutivo do direito é o réu, e não a 

autora. Assim, não há dúvidas de que se o requerido sustenta a licitude do 

ato jurídico, ou seja, a legalidade da negativação por existência do débito 

incumbia a ele o ônus da prova de que o negócio foi legitimamente 

formalizado. Se isso não bastasse, consoante às regras dos artigos 6°, 

VIII e 14, ambos do Código de Defesa do Consumidor, saliento que a 

requerida também não comprovou as hipóteses do artigo 14, parágrafo 3° 

do CDC, ou seja, não fez prova da exclusão de sua responsabilidade, 

motivo por que responde objetivamente pelos danos decorrentes de seus 

produtos e serviços. Emerge, pois, sem respaldo a inserção do nome do 

requerente no serviço de proteção ao crédito. Como resultado do acima 

exposto, inquestionável o dano moral sofrido pelo autor que, certamente, 

não se limitou a um mero desconforto. Pode-se entender os danos morais 

como as lesões sofridas por uma pessoa, atingindo certos aspectos de 

sua personalidade em razão de injusta investida de outrem, causando 

avaria em sua moralidade e afetividade, fazendo brotar sentimentos de 

constrangimentos, vexames, sensações negativas e de desespero, em 

suma: de injustiça. Eis o seguinte ensinamento jurisprudencial: EMENTA: 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - 

CONTRATAÇÃO INEXISTENTE - PROVA DE FATO NEGATIVO - ÔNUS DA 

RÉ, NA FORMA DO ART. 373, II DO NCPC - INCLUSÃO NOS CADASTROS 

RESTRITIVOS DE CRÉDITO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - 

QUANTUM INDENIZATÓRIO. - Incumbe à parte ré, na forma do art. 373, 

inciso II do NCPC, provar a existência da relação jurídica negada na 

exordial. - A inclusão de nome do consumidor no cadastro restritivo ao 

crédito, que nega a contratação de empréstimo pessoal, atesta a ilicitude 

da conduta perpetrada pela Ré, gerando o dano moral presumido. - A 

fixação do quantum indenizatório deve obedecer aos princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade, observados o caráter pedagógico, 

punitivo e reparatório dos danos morais. (TJMG - Apelação Cível 

1.0000.17.058947-7/001, Relator(a): Des.(a) Aparecida Grossi , 17ª 

CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/11/0017, publicação da súmula em 

17/11/2017) Assim, tenho que a reclamada encaminhou indevidamente os 

dados pessoais do reclamante junto ao órgão de restrição ao crédito, 

cometendo ilícito civil. E, por ter praticado ato ilícito, deve responder pelas 

suas conseqüências. Qual seja, a de indenizar a vítima pelos danos 

morais experimentados de forma injusta. Deve-se levar em conta ainda, 

que a indenização por dano moral tem caráter ressarcitivo, vez que tem 

por objetivo compensar a parte inocente pelos danos causados pela 

desídia e inércia da parte ofensora. Os critérios para a estipulação do 

quantum indenizatório deve tomar por base, de forma não emocional, 

isenta e criteriosa as circunstâncias do fato, o grau da culpa, a duração 

do sofrimento, as partes psicológicas atingidas, as condições do ofensor 

e do ofendido e a dimensão da ofensa. Assim, sopesando os fatos 

ocorridos e incontroversos nos autos, e ainda, os critérios comumente 

utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo justa e razoável a 

condenação da reclamada ao pagamento da importância de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais) que servirá, a um só tempo, para amainar o sofrimento 

experimentado pela parte reclamante, sem que isso importe em 

enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a reclamada a agir 

com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de 

caráter pedagógico. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 

487, inciso I do NCPC, opino pela PROCEDÊNCIA do pedido inaugural, para 

condenar a reclamada a pagar à parte reclamante o valor de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, que deverá ser 

corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE, desde o seu arbitramento, 

conforme súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, 

a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ), isto é, desde a anotação 

(09/07/12). RECONHEÇO a inexigibilidade do débito no valor de R$ 108,78 

(cento e oito reais e setenta e oito centavos) inserida em 09/07/12 

discutido nos autos; DEFIRO a gratuidade da justiça. DETERMINO a 

exclusão definitiva do nome da Reclamante dos órgãos de restrição de 

crédito, em relação unicamente a este débito; Deixo de condenar a 

reclamada no pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei 

Federal nº 9.099/95). Preclusa a via recursal, aguarde-se manifestação do 

reclamante, apresentando cálculo do valor devido, visando o início da fase 

de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 523 NCPC. 

Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado para pagamento, no 

prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% (dez por 

cento). Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, 

conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de Souza 

Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, 

o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da 

Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. Chapada dos Guimarães, 29 de junho de 2018. Leonísio Salles de 

Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000346-49.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL FRANCA DE FARIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000346-49.2018.8.11.0024. REQUERENTE: DANIEL FRANCA DE FARIAS 

REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I Vistos etc. Dispensado o relatório com 

fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, 

vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide em razão da 

desnecessidade de produção de outras provas. GRATUIDADE A parte 

autora solicitou a gratuidade da justiça, acostando declaração de 

hipossuficiência, porém não acosta comprovante de renda. Sobre o tema 

o Tribunal de Justiça do Mato Grosso é pacífico: Número do Protocolo: 

103276/2016 Data de Julgamento: 22-11-2016 E M E N T A AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA PACIAL DE DÉBITOS C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - INDEFERIMENTO DE 

CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – PROVA 

SATISFATÓRIA SOBRE IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DA REQUERENTE 

EM ARCAR COM O PAGAMENTO DAS CUSTAS – PROVA SUFICIENTE QUE 

SE ENCONTRA NA SITUAÇÃO A QUE SE REFERE O ARTIGO 4º, DA LEI Nº 

1.060, DE 05 DE FEVEREIRO DE 1950 – DECISÃO REFORMADA - 

RECURSO PROVIDO. A concessão do benefício da justiça gratuita está 

condicionada a comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da Constituição 

Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita 

aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Demonstrado pelo 

requerente que se encontra na situação a que se refere o artigo 4º, da Lei 

Nº 1.060, de 05 de fevereiro de 1950, imperiosa a concessão do 

benefício. O artigo 5º da Lei 1.060/1950 prevê, em seu caput, que o juiz 

pode indeferir, de ofício, o pedido de gratuidade da justiça, caso tenha 

fundadas razões. O promovente não junta prova de sua condição 

financeira, dessa feita, indefiro o pedido. PRELIMINAR Não merece 

acolhida a alegação de incompetência do Juízo, porquanto não se trata de 

causa complexa que demandaria realização de prova pericial, inclusive 
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porque o próprio réu sequer trouxe qualquer indício de prova que pudesse 

viabilizar o pedido de perícia. Superadas as preliminares, autorizado o 

julgamento antecipado da lide, na forma do art. 355 do CPC. MÉRITO 

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débitos c.c. indenização 

por danos morais promovida por DANIEL FRANCA DE FARIAS em face de 

FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO 

PADRONIZADOS. Em síntese, aduziu o proponente que tentou efetuar uma 

compra por crediário mas não logrou êxito pois havia restrição em seu 

nome inserida pela requerida no valor de R$ 553,91 (quinhentos e 

cinquenta e três reais e noventa e um centavos) em 23/07/14. Contudo, 

esclareceu que jamais firmou qualquer contrato com a ré, razão pela qual 

não se justifica a inserção de seu nome junto ao cadastro de pessoas 

inadimplentes. A requerida por seu turno, informou que adotou todas as 

medidas para a verificação dos pressupostos de validade do ato jurídico, 

e entende que inexiste a obrigação de reparar o dano Pois bem, 

considerando a relação de consumo que envolve as partes, a existência 

dos requisitos do artigo 6°, VIII do Código de Defesa do Consumidor e a 

relevância da matéria, uma vez que são notórios que problemas como este 

ocorrem ordinariamente nas prestações de serviços assemelhados aos 

oferecidos pela requerida, inverto o ônus da prova em favor do 

consumidor. Preliminarmente, anoto que a ré, muito embora tenha afirmado 

que tomou todas as providências no sentido de verificar os pressupostos 

de validade do negócio jurídico, não apresentou nenhum deles, nem 

mesmo o contrato celebrado com a parte autora, de sorte que a questão 

relativa a quem efetuou a contratação perde a relevância, já que não há 

prova sequer da contratação. O ônus da prova, nas ações declaratórias 

negativas, não se distribui de acordo com o a regra geral do CPC (art.373), 

pois a demandante pode apenas negar o ato ou fato cuja inexistência 

pretende ver declarada, cumprindo à parte adversa a comprovação de 

sua existência, como fato constitutivo do direito atacado. Nestas ações, 

portanto, quem faz prova do fato constitutivo do direito é o réu, e não a 

autora. Assim, não há dúvidas de que se o requerido sustenta a licitude do 

ato jurídico, ou seja, a legalidade da negativação por existência do débito 

incumbia a ele o ônus da prova de que o contrato não está quitado. Se 

isso não bastasse, consoante às regras dos artigos 6°, VIII e 14, ambos 

do Código de Defesa do Consumidor, saliento que a requerida também não 

comprovou as hipóteses do artigo 14, parágrafo 3° do CDC, ou seja, não 

fez prova da exclusão de sua responsabilidade, motivo por que responde 

objetivamente pelos danos decorrentes de seus produtos e serviços. 

Emerge, pois, sem respaldo a inserção do nome da requerente no serviço 

de proteção ao crédito. Como resultado do acima exposto, inquestionável 

o dano moral sofrido pela autora que, certamente, não se limitou a um mero 

desconforto. Pode-se entender os danos morais como as lesões sofridas 

por uma pessoa, atingindo certos aspectos de sua personalidade em 

razão de injusta investida de outrem, causando avaria em sua moralidade 

e afetividade, fazendo brotar sentimentos de constrangimentos, vexames, 

sensações negativas e de desespero, em suma: de injustiça. Eis o 

seguinte ensinamento jurisprudencial: EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - CONTRATAÇÃO 

INEXISTENTE - PROVA DE FATO NEGATIVO - ÔNUS DA RÉ, NA FORMA 

DO ART. 373, II DO NCPC - INCLUSÃO NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE 

CRÉDITO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - QUANTUM 

INDENIZATÓRIO. - Incumbe à parte ré, na forma do art. 373, inciso II do 

NCPC, provar a existência da relação jurídica negada na exordial. - A 

inclusão de nome do consumidor no cadastro restritivo ao crédito, que 

nega a contratação de empréstimo pessoal, atesta a ilicitude da conduta 

perpetrada pela Ré, gerando o dano moral presumido. - A fixação do 

quantum indenizatório deve obedecer aos princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade, observados o caráter pedagógico, punitivo e 

reparatório dos danos morais. (TJMG - Apelação Cível 

1.0000.17.058947-7/001, Relator(a): Des.(a) Aparecida Grossi , 17ª 

CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/11/0017, publicação da súmula em 

17/11/2017) Assim, tenho que a reclamada encaminhou indevidamente os 

dados pessoais da reclamante junto ao órgão de restrição ao crédito, 

cometendo ilícito civil. E, por ter praticado ato ilícito, deve responder pelas 

suas conseqüências. Qual seja, a de indenizar a vítima pelos danos 

morais experimentados de forma injusta. Deve-se levar em conta ainda, 

que a indenização por dano moral tem caráter ressarcitivo, vez que tem 

por objetivo compensar a parte inocente pelos danos causados pela 

desídia e inércia da parte ofensora. Os critérios para a estipulação do 

quantum indenizatório deve tomar por base, de forma não emocional, 

isenta e criteriosa as circunstâncias do fato, o grau da culpa, a duração 

do sofrimento, as partes psicológicas atingidas, as condições do ofensor 

e do ofendido e a dimensão da ofensa. Assim, sopesando os fatos 

ocorridos e incontroversos nos autos, e ainda, os critérios comumente 

utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo justa e razoável a 

condenação da reclamada ao pagamento da importância de R$ 3.000,00 

(três mil reais) que servirá, a um só tempo, para amainar o sofrimento 

experimentado pela parte reclamante, sem que isso importe em 

enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a reclamada a agir 

com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de 

caráter pedagógico. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 

487, inciso I do NCPC, opino pela PROCEDÊNCIA do pedido inaugural, para 

condenar a reclamada a pagar à parte reclamante o valor de R$ 3.000,00 

(três mil reais), a título de indenização por danos morais, que deverá ser 

corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE, desde o seu arbitramento, 

conforme súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, 

a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ), isto é, desde a anotação 

(23/07/14). RECONHEÇO a inexigibilidade do débito no valor de R$ 553,91 

(quinhentos e cinquenta e três reais e noventa e um centavos) inserida em 

23/07/14 discutido nos autos; DEFIRO a gratuidade da justiça. DETERMINO 

a exclusão definitiva do nome da Reclamante dos órgãos de restrição de 

crédito, em relação unicamente a este débito; Deixo de condenar a 

reclamada no pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei 

Federal nº 9.099/95). Preclusa a via recursal, aguarde-se manifestação do 

reclamante, apresentando cálculo do valor devido, visando o início da fase 

de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 523 NCPC. 

Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado para pagamento, no 

prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% (dez por 

cento). Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, 

conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de Souza 

Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, 

o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da 

Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. Chapada dos Guimarães, 29 de junho de 2018. Leonísio Salles de 

Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000216-59.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO AUGUSTO NEVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO AUGUSTO NEVES OAB - MT0012012A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000216-59.2018.8.11.0024. EXEQUENTE: LUCIANO AUGUSTO NEVES 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Conforme 

inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009 dispensa-se o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. 

GRATUIDADE A parte solicitou a gratuidade da justiça, porém não acosta 

comprovante de que não possui condições de arcar com as custas do 

processo sem prejuízo do seu sustento. Sobre o tema o Tribunal de 

Justiça do Mato Grosso é pacífico: Número do Protocolo: 103276/2016 

Data de Julgamento: 22-11-2016 E M E N T A AGRAVO DE INSTRUMENTO 

– AÇÃO DE INEXISTÊNCIA PACIAL DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS E MATERIAIS - INDEFERIMENTO DE CONCESSÃO DO 

BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – PROVA SATISFATÓRIA SOBRE 

IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DA REQUERENTE EM ARCAR COM O 

PAGAMENTO DAS CUSTAS – PROVA SUFICIENTE QUE SE ENCONTRA NA 

SITUAÇÃO A QUE SE REFERE O ARTIGO 4º, DA LEI Nº 1.060, DE 05 DE 

FEVEREIRO DE 1950 – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. A 

concessão do benefício da justiça gratuita está condicionada a 

comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da Constituição Federal, a dizer, “o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos”. Demonstrado pelo requerente 

que se encontra na situação a que se refere o artigo 4º, da Lei Nº 1.060, 

de 05 de fevereiro de 1950, imperiosa a concessão do benefício. O artigo 

5º da Lei 1.060/1950 prevê, em seu caput, que o juiz pode indeferir, de 

ofício, o pedido de gratuidade da justiça, caso tenha fundadas razões. A 
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parte autora não junta prova de sua condição financeira, dessa feita, 

indefiro o pedido. MÉRITO Cuida-se de ação de execução de título 

extrajudicial fundada em honorários advocatícios devido pela atuação na 

7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá. Sobre o tema a Turma Recursal 

do Estado de Mato Grosso firmou entendimento: RECURSO DE APELAÇÃO 

– EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – FEITO NÃO EMBARGADO 

– FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – POSSIBILIDADE NO 

CASO DE PAGAMENTO POR MEIO DE RPV – RECURSO DESPROVIDO. A 

jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que nas execuções contra 

a Fazenda Pública ajuizadas após a vigência da Medida Provisória nº. 

2.180-35/2001, que deu nova redação ao art. 1º-D da Lei nº. 9.494/97, e 

desde que não embargadas, os honorários advocatícios serão devidos 

quando se tratar de débitos de pequeno valor (AgRg no REsp 

1572722/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 08/03/2016, DJe 14/03/2016). (Ap 163884/2016, 

DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 31/10/2017, 

Publicado no DJE 15/02/2018) A parte autora postula o recebimento do 

valor R$ 4.482, 55 (quatro mil quatrocentos e oitenta e dois reais e 

cinquenta e cinco centavos), equivalente a 5 URH’S referentes aos 

serviços advocatícios prestado. O Estado através de sua Procuradoria 

não se opôs ao valor cobrado pela exequente (ID 13389565), com isso 

fora cumprido o disposto no art. 6º da Resolução nº. 115/2010, do 

Conselho Nacional de Justiça, isto é, informar acerca da existência de 

débitos que preencham as condições estabelecidas no § 9º do art. 100 da 

Constituição Federal. DISPOSITIVO Diante do exposto, opino pela 

PROCEDÊNCIA do pedido inaugural para homologar o cálculo constante do 

requerimento inicial a acompanhar a correspondente emissão de Certidão 

de Crédito. ORDENO a expedição de OFICIO REQUISITORIO, conforme 

determina o Provimento nº 11/2017-CM em nome de LUCIANO AUGUSTO 

NEVES e encaminhamento ao Tribunal de Justiça para satisfação do 

crédito. Indefiro o pedido de gratuidade da justiça. Transitada em julgado, 

remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz 

Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de 

Souza Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos 

legais, o projeto de sentença elaborada pela Juíza Leiga, na forma do 

artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 29 de junho de 2018. Leonísio 

Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000190-61.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEMARI SILVERIA BEZERRA SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAILI DA SILVA MATOSO OAB - MT0019156A (ADVOGADO)

QUEREN HAPUQUE ALBERNAZ MARQUES OAB - MT0019614A 

(ADVOGADO)

FABIANA NASCIMENTO DE SOUZA OAB - MT17829/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000190-61.2018.8.11.0024. REQUERENTE: ROSEMARI SILVERIA 

BEZERRA SANTANA REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S.A Vistos etc. 

Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. 

Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta julgamento 

antecipado da lide em razão da desnecessidade de produção de outras 

provas. GRATUIDADE Consta da petição inicial requerimento de justiça 

gratuita. A parte autora anexou aos autos provas da sua hipossuficiência, 

razão pela qual defiro o pedido. Passo à análise de MÉRITO. Pretende a 

autora através desta ação a repetição de indébito no valor de R$ 448,88, 

além da indenização pelo dano moral sofrido no valor de R$ 10.000,00, 

ante a quebra unilateral de acordo mantido com a requerida. Para tanto 

afirmou que procurou a requerida para o parcelamento da fatura do seu 

cartão de crédito com vencimento em março/2018 e que após a realização 

do acordo, a requerida desfez o parcelamento e debitou o valor mínimo da 

fatura, gerando encargos, juros e multas, conforme trecho da inicial que 

se segue: “Ocorre que, devido às suas dificuldades financeiras, a 

Requerente procurou a instituição bancária ré a fim de renegociar sua 

dívida, onde lhe foi autorizado e realizado o parcelamento da mesma, cujo 

primeiro pagamento a ser realizado deveria ser no importe de R$ 841,40 

(oitocentos e quarenta e um reais e quarenta centavos), conforme 

acordado. Porém, imotivadamente e sem prévia notificação da Autora, a 

Instituição Financeira simplesmente cancelou o acordo realizado, lançando 

na conta bancária da Requerente a cobrança integral do valor, para 

surpresa da demandante, que, conforme dito alhures, não possuía 

condições de arcar com o pagamento da dívida em sua integralidade.” Pois 

bem. Analisando detidamente os documentos juntados pela autora, tem-se 

que o acordo não foi concretizado. Pelo que se vê do documento de id 

12911918 para o parcelamento da fatura ser efetivado era necessário que 

a autora realizasse o pagamento da entrada no valor de R$ 845,49, sendo 

que a proposta era válida até 19/03/18. No entanto, não há qualquer 

documento nos autos que comprove que tenha a autora efetuado o 

pagamento da entrada conforme restou estipulado. Inclusive analisando 

minuciosamente o extrato anexado, não consta o pagamento do valor de 

R$ 845,49 nem mesmo dos outros valores que figuravam como opção de 

entrada. A autora simplesmente não realizou o pagamento da entrada. 

Com isso a não efetivação do acordo e todos os transtornos gerados 

posteriormente não decorreram da desídia da requerida, mas sim por culpa 

exclusiva da autora que não se ateve a necessidade do pagamento da 

entrada para se concretizar o parcelamento. É importante ressaltar que 

apesar de a presente ação tratar de relação de consumo a parte 

Reclamante não está dispensada de cooperar para o deslinde do feito. 

Outrossim, não podemos confundir a inversão do ônus da prova, deferida 

em casos de hipossuficiência do consumidor, com a ausência de dever 

pela parte Reclamante de consignar ao menos indícios de suas alegações. 

Assim, a parte Reclamante não se furta ao dever de cooperar com o 

deslinde processual. Não se pode transformar a técnica de julgamento de 

inversão do ônus da prova em verdadeira prova diabólica, sob pena de 

obrigarmos o Reclamado a comprovar todas a nuances fáticas e legais, 

mesmo aquelas que estejam fora de sua esfera de cognição e 

conhecimento. A requerente não prova o pagamento da entrada, portanto, 

todos os transtornos ocorridos após a quebra do parcelamento da fatura 

decorreram do procedimento padrão da requerida. Não há dano a ser 

indenizável, apenas mero aborrecimento. Outrossim, o Código de Defesa 

do Consumidor é claro ao afirmar que inexiste responsabilidade do 

prestador de serviço quando a culpa for exclusiva do consumidor, 

conforme se segue: “Art. 14. O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos. § 3º O fornecedor de serviços só não será 

responsabilizado quando provar: (...) II - a culpa exclusiva do consumidor 

ou de terceiro.” Nesse contexto, verifico que não restou comprovado o 

defeito da prestação do serviço, e sim a culpa exclusiva do consumidor, 

pois, para evitar o débito relacionado ao pagamento da fatura, deveria ela 

ter procedido ao pagamento da entrada do parcelamento acordado, não 

sendo possível vislumbrar qualquer parcela de culpa ou participação da ré 

ou de seus prepostos nos desdobramentos ocorridos. DISPOSITIVO Posto 

isso, opino pela IMPROCEDÊNCIA da pretensão deduzida na inicial, 

declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, 

inciso I, do CPC. Defiro a gratuidade da justiça. Sem custas e honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. Transitada 

em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz 

Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de 

Souza Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos 

legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do 

artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 29 de junho de 2018. Leonísio 

Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000017-37.2018.8.11.0024. REQUERENTE: GERCINO APARECIDO DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: REALIZA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS 

LTDA Vistos etc. Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 

9.099/1995. Compulsando os autos, verifica-se ter a matéria cunho 

eminentemente documental, onde as provas juntadas permitem, de forma 

segura, o julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, I, do 

Código de Processo Civil. Passo ao exame do MÉRITO. Trata-se de Ação 

de cobrança por encerramento do Consórcio, aduz o Requerente que 

pretende a restituição das parcelas de consórcio decorrentes da 

desistência da cota nº 336, grupo 215 adquirida em 01/03/13, pois 

requereu sem sucesso a restituição após o encerramento do grupo. Em 

contrapartida, a reclamada alega que não pode devolver o valor, ante a 

incidência dos encargos previamente previstos no contrato, quais sejam, 

taxa de administração, seguro, clausula penal, bem como que se houver 

algum valor a ser devolvido ao autor, somente poderá ser realizado 30 

dias após o encerramento do grupo. Inicialmente deve-se anotar que ao 

caso presente aplicam-se as normas do Código de Defesa do Consumidor, 

a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito 

de proporcionar equilíbrio na relação processual. Destarte, apesar de a 

presente ação tratar de relação de consumo a parte Reclamante não está 

dispensada de cooperar para o deslinde do feito. Outrossim, não podemos 

confundir a inversão do ônus da prova, deferida em casos de 

hipossuficiência do consumidor, com a ausência de dever pela parte 

Reclamante de consignar ao menos indícios de suas alegações. Incumbe à 

autora provar o fato constitutivo de seu direito. O reclamante pagou as 

parcelas do consórcio, aguardou o encerramento do grupo, solicitou a 

restituição e até o momento nada recebeu. Entretanto, analisando os 

documentos trazidos com a defesa, tem-se que ainda não houve o 

encerramento do grupo, devendo ocorrer em 09/2019, conforme se vê no 

id 13525856. De acordo com o atual entendimento do STJ, firmado em 

sede de recurso repetitivo, é devida a restituição de valores vertidos por 

consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim 

em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o 

encerramento do plano. Note-se: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. 

JULGAMENTO NOS MOLDES DO ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS 

PELO CONSORCIADO. PRAZO. TRINTA DIAS APÓS O ENCERRAMENTO 

DO GRUPO. 1. Para efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil: é 

devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao 

grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar 

do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano. 2. 

Recurso especial conhecido e parcialmente provido. (REsp 1119300/RS, 

Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 

14/04/2010, DJe 27/08/2010) De mais a mais, do valor a ser restituído ao 

autor deve ser abatida a taxa de administração do consórcio, conforme 

jurisprudência também pacificada, confira: AGRAVO REGIMENTAL NO 

RECURSO ESPECIAL. CONSÓRCIO. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. FIXAÇÃO. 

LIMITE SUPERIOR A 10% (DEZ POR CENTO).AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE E 

ABUSIVIDADE. LIVRE PACTUAÇÃO PELAS ADMINISTRADORAS. 

POSSIBILIDADE. 1. As administradoras de consórcio têm liberdade para 

fixar a respectiva taxa de administração, nos termos do art. 33 da Lei nº 

8.177/91 e da Circular nº 2.766/97 do Banco Central, não havendo falar 

em ilegalidade ou abusividade da taxa contratada superior a 10% (dez por 

cento), na linha dos precedentes desta Corte Superior de Justiça (AgRg 

no REsp nº 1.115.354/RS, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, 

Terceira Turma, julgado em 27/3/2012, DJe 3/4/2012; AgRg no REsp nº 

1.179.514/RS, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado 

em 20/10/2011, DJe 26/10/2011; AgRg no REsp nº 1.097.237/RS, Rel. 

Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/6/2011, DJe 5/8/2011; 

AgRg no REsp nº 1.187.148/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira 

Turma, julgado em 3/5/2011, DJe 10/5/2011; AgRg no REsp nº 

1.029.099/RS, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 

14/12/2010, DJe 17/12/2010; EREsp nº 992.740/RS, Rel. Ministro Luis 

Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 9/6/2010, DJe 15/6/2010 ). 2. 

Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp 1115965/RS, Rel. 

Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 

11/04/2013, DJe 16/04/2013) Por sua vez, entendo ser incabível a 

aplicação da cláusula penal por desistência. Isso porque, trata-se de 

consórcio de longa duração, em que houve o pagamento de poucas 

parcelas e, ainda, como é cediço, é possível a substituição do 

consorciado. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. 

CONSÓRCIO. PRESCRIÇÃO. ÔNUS DA PROVA. ART. 333, INC. II DO CPC. 

(...). CLÁUSULA PENAL (REDUTOR). É inviável a dedução dos valores 

relativos à cláusula penal, visto que não demonstrado eventual dano 

sofrido pela administradora com a saída do consorciado. (...). Recurso 

Adesivo desprovido. (Apelação Cível Nº 70052097029, Décima Terceira 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Lúcia de Castro Boller, 

Julgado em 09/05/2013) Portanto, trinta dias após o encerramento do 

grupo, passa a ser devida ao desistente a restituição das parcelas pagas. 

Os juros de mora são devidos, segundo a regra do art. 240 do NCPC, a 

partir da citação, à razão de 1% (um por cento) ao mês, pois é neste 

momento que se tem caracterizada judicialmente a mora da administradora 

de consórcio. A respeito do assunto vejamos os seguintes julgados: “Os 

juros decorrem da mora na restituição do dinheiro, restando caracterizada 

pela citação (art.219 CPC)? (TJDF, 4ª Turma Cível, Acórdão n. 766477, 

20080111306823APC, Relator Des. ANTONINHO LOPES, DJE 13/03/14).” 

“CONSORCIADO DESISTENTE. GRUPO NÃO ENCERRADO. TAXA DE 

ADESÃO. JUROS. CORREÇÃO MONETÁRIA. CLÁUSULA PENAL. 2. Os 

juros moratórios devem incidir a partir da citação, pois desse momento e 

que se estabelece o evento danoso, caracterizando a mora da 

administradora do consórcio.” (TJGO, 2ª Câmara Cível, AC 72.2490/ 188, 

Rel. Des. GILBERTO MARQUES FILHO, DJ 14.185 de 08/01/04). No que 

concerne à correção monetária, a Súmula n.º 35 do Superior Tribunal de 

Justiça inviabiliza qualquer discussão: Súmula 35/STJ: “Incide correção 

monetária sobre as prestações pagas, quando de sua restituição, em 

virtude da retirada ou exclusão do participante de plano de consórcio.”. 

Portanto, é assegurado ao autor desistente do consórcio o direito ao 

reembolso das parcelas por ele efetivamente pagas, mas com correção 

pelo INPC a partir do desembolso. Por fim, o pagamento do seguro 

prestamista enquanto o autor participou do grupo consorcial é devido 

como contraprestação ao serviço prestado, qual seja, a garantia que em 

caso de seu falecimento, as demais parcelas seriam quitadas pela 

administradora sem causar prejuízo ao grupo., e justamente por isso 

também deve ser deduzida da importância à ser restituída ao autor. 

DISPOSITIVO Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, I, do CPC, 

opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido para CONDENAR a parte 

reclamada a RESTITUIR, as parcelas pagas pelo autor, acrescidas de juros 

moratórios simples de 1% ao mês, a partir do 31º dia do encerramento do 

grupo, corrigidas monetariamente pelo INPC, a partir de cada desembolso, 

sem incidência de cláusula penal, mas com abatimento da taxa de 

administração e seguro eventualmente previstos no contrato. Sem custas 

e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 

9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as 

cautelas e anotações necessárias. Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza 

A l e s s a n d r a  Q u e i r o z  d e  S o u z a  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

__ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 29 de junho de 2018. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000609-18.2017.8.11.0024. REQUERENTE: ATAIDE PEREIRA DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório 

com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, 

vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide em razão da 

desnecessidade de produção de prova em audiência. GRATUIDADE A 

parte autora solicitou os benefícios da justiça gratuita por não ter 

condições de arcar com as custas processuais. Compulsando os autos, 

verifico que a além de juntar declaração de hipossuficiência, o autor 

também anexa a cópia da sua CTPS, demonstrando realmente não ter 

condições financeiras de arcar com eventuais despesas processuais sem 

prejuízo de seu sustento. Portanto, defiro o pedido. PRELIMINAR INEPCIA 

DA INICIAL O Requerido alega que a petição inicial é inepta. Depreende-se 

do caso em tela que pretende o Requerente a declaração de inexistência 

da relação jurídica advinda do seguro de acidentes pessoais realizado 

entre as partes, bem como ser indenizado pelos danos morais advindos 

dessa cobrança. O art. 330, §1º, do CPC assim dispõe: Art. 330. A petição 

inicial será indeferida quando: (...) § 1o Considera-se inepta a petição 

inicial quando: I - lhe faltar pedido ou causa de pedir; II - o pedido for 

indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o 

pedido genérico; III - da narração dos fatos não decorrer logicamente a 

conclusão; IV - contiver pedidos incompatíveis entre si. Mostra-se sem 

razão o Requerido, tendo em vista que o Requerente indicou os fatos e os 

fundamentos jurídicos de seu pedido, podendo-se, da simples leitura da 

peça inicial, depreender sua pretensão: Declaração de inexistência da 

relação jurídica e indenização por danos morais. Logo, rejeita-se a 

preliminar. Ultrapassados tais questionamentos, passo a análise do 

MÉRITO. O autor afirma que possui em seu nome Seguro de Acidentes 

Pessoais que não solicitou, muito menos autorizou a sua contratação. Já o 

réu em sua defesa argumenta que a contratação foi validamente firmada. 

Pois bem. Em razão de se tratar de relação de consumo, estando patente 

a hipossuficiência do consumidor, onde a reclamada está mais apta a 

provar o insucesso da demanda do que àquela a demonstrar a sua 

procedência, por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova 

elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Incumbe à Reclamada provar a veracidade de seus 

argumentos alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em 

razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas é fato 

extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Destarte, apesar de a 

presente ação tratar de relação de consumo a parte Reclamante não está 

dispensada de cooperar para o deslinde do feito. Outrossim, não podemos 

confundir a inversão do ônus da prova, deferida em casos de 

hipossuficiência do consumidor, com a ausência de dever pela parte 

Reclamante de consignar ao menos indícios de suas alegações. Assim, a 

parte Reclamante não se furta ao dever de cooperar com o deslinde 

processual. Não se pode transformar a técnica de julgamento de inversão 

do ônus da prova em verdadeira prova diabólica, sob pena de obrigarmos 

o Reclamado a comprovar todas a nuances fáticas e legais, mesmo 

aquelas que estejam fora de sua esfera de cognição e conhecimento. 

Analisando os documentos juntados verifico que no id 9863039, pág. 5 e 6 

o autor anexa o certificado de cessão de direitos a participação de sorteio 

de títulos de capitalização, nº 0059000399930. Assim, como o requerido 

não provou documentalmente que esta contratação foi regular e diante da 

manifestação expressa do autor em não permanecer nesta relação 

jurídica com o requerido, evidente que a mesma deve ser extinta. Já 

quanto ao pedido de indenização pelos danos morais, não assiste razão 

ao autor. Embora tenha havido a inversão probatória, caberia ao 

requerente demonstrar pelo menos em indícios de prova os efeitos 

gerados pela contratação indevida. Não há qualquer documento 

comprovando algum excesso praticado pelo requerido, seja através de 

cobranças indevidas ou inserção do nome em órgãos de proteção ao 

crédito. Neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

NULIDADE DE COBRANÇA DE SERVIÇO C/C PEDIDO DE REPETIÇÃO DE 

INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL– COBRANÇA DE 

SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS – DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE 

COBRANÇA RECONHECIDA NA SENTENÇA – AUTOR APELA E PUGNA 

PELA REPETIÇÃO EM DOBRO E CONDENAÇÃO DA EMPRESA DE 

TELEFONIA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – 

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ - IMPOSSIBILIDADE DE 

DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE – 

DANO MORAL IN RÉ IPSA – AFASTADO – AUSÊNCIA DE 

DEMONSTRAÇÃO DO DANO SUBJETIVO - RECURSO DESPROVIDO.A 

ausência de demonstração de que a empresa de telefonia tenha agido de 

má-fé na cobrança de serviço não contratado, afasta a possibilidade de 

restituição em dobro do indébito. Precedente do STJ.“(...) No tocante à 

possibilidade de configuração do dano moral presumido, a jurisprudência 

do Superior Tribunal de Justiça não reconhece a existência de dano moral 

in re ipsa pela mera cobrança indevida caracterizadora de falha na 

prestação de serviço público (AgRg no AREsp 698.641/RS, Rel. Ministro 

Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 23/6/2015; AgRg no AREsp 

673.768/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 23/4/2015; 

AgRg no REsp 1.516.647/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda 

Turma, DJe 22/5/2015). 5. Ademais, a Corte de origem salientou que "os 

elementos constantes dos autos não comprovam a existência de dano 

moral suscetível de indenização, porquanto o prejuízo experimentado com 

a cobrança do serviço não solicitado é tão somente de ordem material, 

financeira, e não moral, mormente considerando que o nome do autor 

sequer restou inscrito em rol de maus pagadores". 6. Para afastar tal 

conclusão, seria necessário o revolvimento do substrato fático-probatório 

dos autos, o que é vedado em Recurso Especial, conforme dispõe o 

enunciado da Súmula 7 desta Corte. 7. Agravo Regimental não provido” 

(AgRg no AREsp 642.115/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 15/09/2016, DJe 10/10/2016). (Ap 174330/2016, 

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/05/2017, Publicado no DJE 08/05/2017) 

A situação narrada nos autos não evidencia vilipêndio a direitos da 

personalidade da parte requerente, deflagrando-se, tão-somente, 

dissabor, próprio do dia a dia, sem maiores consequências para a parte 

autora. Dessa forma, incabível a vindicada reparação por danos morais. 

DISPOSITIVO Posto isso, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, opino 

pela PARCIAL PROCEDENCIA dos pedidos constantes da inicial, apenas e 

tão somente para declarar extinta a relação jurídica advinda do certificado 

anexado ao id 9863039, pag. 5 e 6. DEFIRO o pedido de justiça gratuita. 

Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei 

nº 9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com 

as cautelas e anotações necessárias. Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Eliza 

Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO, para 

que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 30 de 

março de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1000284-09.2018.8.11.0024. REQUERENTE: LEZENIL DE ABREU PEDROSO 

REQUERIDO: MONACO MOTOCENTER MATO GROSSO LTDA Vistos. etc 

Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Cabível 

o julgamento antecipado da ação com as provas entranhadas no 

processo, não se vislumbrando necessidade da produção de prova oral. 

GRATUIDADE A autora pugnou pela concessão da gratuidade da justiça 

por não dispor de condições financeiras para arcar com eventuais custas 

processuais. Diante dos documentos trazidos aos autos comprovando 

sua hipossuficiência, defiro o pedido. PRELIMINAR Com razão o requerido 

quanto a decadência relativa ao direito de a autora reclamar do vício 

existente na motocicleta. Importante destacar que a responsabilidade por 

vício decorre de defeitos que não ultrapassam a estrutura física ou o uso 

propriamente dito do produto ou serviço. Estão, em linhas gerais, 

relacionados à qualidade ou à quantidade do produto ou serviço, que, em 

razão do defeito, mostram-se impróprios ou inadequados ao fim a que se 
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destinam ou lhe diminuam o valor (art. 18, caput, CDC). Esta 

responsabilidade está presente na pretensão da autora quando a entrega 

de outro bem novo ou o seu equivalente em dinheiro, conforme trecho da 

inicial destacado abaixo: “Portanto, diante do fato da Moto de estar 

totalmente imprópria para o fim que se destina, a requerente não vê outra 

solução, a não ser, a de postular pela Restituição integral e devidamente 

corrigida da importância paga pelo Veiculo em tela ou pela entrega de uma 

Moto Nova, de igual valor, conforme estabelece a lei consumerista (art. 18, 

§ 1º, incs. I e II)”. O artigo 26 do CDC que trata do prazo decadencial para 

reclamação de vícios ocultos, determina: “Art. 26. O direito de reclamar 

pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em: I - 30 (trinta) 

dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produto não duráveis” II 

- 90 (noventa) dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produto 

duráveis. §1º. Inicia-se a contagem do prazo decadencial a partir da 

entrega efetiva do produto ou do término da execução dos serviços. §2º. 

Obstam a decadência: I - a reclamação comprovadamente formulada pelo 

consumidor perante o fornecedor de produtos e serviços até a resposta 

negativa correspondente, que deve ser transmitida de forma inequívoca; II 

- (Vetado); III - a instauração do inquérito civil, até seu encerramento. §3º. 

Tratando-se de vício oculto, o prazo decadencial inicia-se no momento em 

que ficar evidenciado o defeito.” Em assim sendo, a autora descobriu o 

defeito em 27/06/17, levou para o conserto, sendo devolvida a motocicleta 

em 11/07/17. Seguindo a orientação jurisprudencial de que “o prazo 

decadencial do direito à reclamação pela existência de vício oculto se 

renova cada vez que um novo defeito ficar evidenciado (Resp. 984.106 

/SC)”, a autora reclama de novo defeito em 28/09/17, conforme se vê do id 

13172771 e além disso, fez boletim de ocorrência informando a existência 

do defeito em 04/10/2017 (id 13172776). Portanto, resta evidente a 

decadência do direito da autora em reclamar quanto ao vício da 

motocicleta, pois entre a data do conhecimento do defeito até o 

ajuizamento desta ação transcorreram-se seis meses. Ultrapassada a 

preliminar, passo a análise do MERITO Acredito ser pertinente informar que 

por mais que autora tenha decaído do seu direito de reclamar do vício 

existente na motocicleta, isto não enseja a improcedência total da 

demanda, visto que a autora também formulou pedido de indenização por 

dano moral que possui prazo diverso do anteriormente informado. Em 

assim sendo, diante dos fatos apresentados tanto na inicial, quanto na 

defesa, tenho que razão assiste a reclamante. A motocicleta HONDA CG 

150 FAN foi adquirida como zero quilômetro e em dois meses de uso já 

retornou a concessionária para reparos. Da análise do processo e os 

documentos a ele acostados, verifica-se incontroverso que o veículo 

apresentou vício, bem como que o conserto foi realizado dentro do prazo 

legal. Contudo, por se tratar de uma motocicleta zero quilômetro, não é 

razoável que necessite de reparos e substituição de peças logo nos 

primeiros meses de uso. Salienta-se que aquele que compra uma 

motocicleta nova o faz na esperança de não precisar se incomodar com 

ajustes mecânicos e, no caso, tal expectativa foi frustrada. Evidentes os 

transtornos sofridos pela autora ante a desilusão na compra do bem novo, 

de considerável valia para sua locomoção, porém com os vícios 

comprovados. A autor foi enganada em sua boa-fé, porque pensou que 

adquiria motocicleta sem problemas e acabou por comprar um bem viciado, 

ficando mais de 11 meses sem poder utiliza-lo, logo deve ser indenizada 

por isso. A situação, portanto, extrapolou da normalidade, configurando 

danos morais passíveis de indenização, os quais prescindem da efetiva 

demonstração, pois decorrem dos próprios fatos, ou seja, 

caracterizam-se in re ipsa. Corroborando: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULOS 

(MOTOCICLETA) C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAIS E MORAIS – 

LEGITIMIDADE PASSIVA E RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA 

MONTADORA – REPARO DOS VÍCIOS EM VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO 

NÃO REALIZADOS APÓS O TRINTÍDIO PREVISTO NO ART. 18, § 1º, DO 

CDC – RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA DEVIDA – DANOS MORAIS 

CARACTERIZADOS – INDENIZAÇÃO DEVIDA – VALOR ARBITRADO 

RAZOÁVEL - RECURSOS DA MONTADORA E DA VENDEDORA 

DESPROVIDOS.A representante oficial de montadora é parte legítima para 

figurar no polo passivo da demanda que busca a restituição do valor pago 

por veículo zero quilômetro cujos vícios não foram solucionados no prazo 

previsto no CDC. Se as requeridas não se desincumbiram do ônus de 

provar que, no prazo de 30 dias, foram efetivamente solucionados, 

satisfatoriamente, os vícios apresentados pelo veículo adquirido como 

zero quilômetro, faculta-se ao consumidor escolher entre a substituição do 

veículo por outro da mesma espécie, a restituição da quantia paga ou o 

abatimento do preço, nos termos do art. 18, §1º, e incisos, do Código de 

Defesa do Consumidor. O consumidor privado do uso do veículo zero 

quilômetro que adquiriu, bem como a espera por tempo desarrazoado e 

injustificado sem que os vícios tenham sido sanados, configurado o dano 

moral indenizável. Fixada segundo critérios de razoabilidade, o valor 

arbitrado a título de indenização por danos morais não comporta redução. 

(Ap 154087/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/05/2018, Publicado no DJE 

04/05/2018)” “RESPONSABILIDADE CIVIL. VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. 

DEFEITO DO PRODUTO. PROBLEMAS MECÂNICOS NO PRIMEIRO ANO DE 

AQUISIÇÃO. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR 

CONFIGURADA. A requerida fabrica veículos automotores da marca Ford 

e, nesta condição, é responsável pela qualidade dos produtos que coloca 

no mercado, nos moldes do art. 12, do CDC. Configura acidente de 

consumo quando um produto defeituoso, ao ser utilizado, apresenta 

problema de segurança acarretando danos ao consumidor. Caso em que o 

veículo do apelante foi levado a conserto em mais de 10 oportunidades. 

Em se tratando de um carro zero quilômetro, não é razoável que necessite 

de tantos reparos e substituições de peças logo no primeiro ano de 

aquisição. Aquele que compra um automóvel novo, o faz na esperança de 

não precisar se incomodar com ajustes mecânicos e, no caso, tal 

expectativa foi frustrada. Danos morais configurados in re ipsa. (...) 

Sucumbência invertida. APELAÇÃO PROVIDA. (Apelação Cível Nº 

70070643184, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Túlio 

de Oliveira Martins, Julgado em 26/07/2017)”; DISPOSITIVO Ante o 

exposto, decreto a decadência do direito da autora em reclamar quanto 

aos vícios ocultos da motocicleta e nos termos do art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA DA AÇÃO 

para CONDENAR a Reclamada a pagar o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais) a Reclamante pelos danos morais sofridos, valor este que deverá 

ser devidamente corrigido pelo INPC/IBGE a partir desta decisão e 

acrescido de juros legais a partir da citação. Defiro o pedido de justiça 

gratuita. Preclusa a via recursal, após apresentada a memória do cálculo 

pela parte autora, no requerimento de cumprimento de sentença, intime-se 

a parte requerida para efetuar o pagamento voluntário no prazo de quinze 

dias, sob pena de incidir na multa prevista no art. 523, §1º do CPC, em 

consonância com a Súmula nº. 18, editada pela eg. Turma Recursal Única 

do Estado de Mato Grosso. Sem custas e honorários advocatícios, face 

ao disposto nos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. Projeto de sentença 

sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 

9.099/95. Eliza Alessandra Queiroz de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Chapada 

dos Guimarães, 28 de junho de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz 

de Direito

Comarca de Colíder

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 41/2018-CA

Excelentíssima Senhora Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade, 

Juíza de Direito Diretora do Fórum desta Comarca de Colíder/MT, no uso de 

suas atribuições legais e na forma da Lei, etc.

Considerando o disposto na Instrução Normativa n° 002/2015/PRES, de 

02.03.2015;

Considerando que, o servidor EDSON NASCIMENTO, matrícula 6704, 

auxiliar judiciário, designado Gestor Geral, encontra-se afastado no 

período de 25/06/2018 a 29/06/2018, em usufruto de cinco (05) dias de 

licença compensatória, e no período de 23/07/2018 a 03/08/2018, em 

usufruto de dez (10) dias de licença compensatória e no período de 

02/07/2018 a 21/07/2018, em razão de usufruto de 20 (vinte) dias de 

férias regulares;

RESOLVE:

DESIGNAR o servidor DOUGLAS FERREIRA CORSINI, matrícula 20448, 

analista judiciário, para exercer a função de Gestor Geral, em substituição 

legal, no período de 25/06/2018 a 03/08/2018.

Publique-se e cumpra-se, remetendo copia à Coordenadoria de Recursos 

Humano CRH.

Colíder-MT, 14 de maio de 2018.
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GISELDA REGINA SOBREIRA DE OLIVEIRA ANDRADE

Juíza de Direito Diretora do Foro

Edital

EDITAL N.º 003/2018-JECRIM - Torna pública a RELAÇÃO PRELIMINAR das 

inscrições deferidas para o Processo Seletivo para Credenciamento de 

Conciliador para a Comarca de Colider-MT.

* O Edital n° 003/2018-JECRIM completo, encontra-se no Caderno de 

Anexos do Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000862-85.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON ROBOTON (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA OAB - MT19960/O 

(ADVOGADO)

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO)

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Processo: 1000862-85.2016.8.11.0009. AUTOR: WILSON 

ROBOTON RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. 

Designo audiência de instrução e julgamento para o DIA 22 DE AGOSTO 

DE 2018, ÀS 16H, devendo as partes serem intimadas juntamente com 

seus respectivos advogados para comparecerem à audiência designada, 

acompanhadas das testemunhas arroladas. As partes terão o prazo de 

até 15 (quinze) dias desta data para arrolar suas testemunhas (art. 357, § 

4º c.c. o art. 450, ambos do NCPC), as quais deverão comparecer 

independentemente de intimação. Caso se pretenda a intimação destas, as 

partes deverão formular requerimento neste sentido no prazo de 30 

(trinta) dias antes da audiência, contendo a correspondente justificativa, 

na forma do § 4º, do art. 455, do NCPC. Intimem-se. Cumpra-se COM 

URGÊNCIA, expedindo-se o necessário. Colíder, 12 de junho de 2018.

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1002331-35.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

G. B. D. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

J. M. D. R. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Processo: 1002331-35.2017.8.11.0009. REQUERENTE: 

GEOVANE BARBOSA DA SILVA REQUERIDO: JOÃO MYGUELL DA 

ROCHA SILVA Vistos. Ante o teor do laudo acostado ao Num. 13728448 - 

Págs. 1/3, intimem-se as partes para, no prazo de (cinco) dias, se 

manifestarem, bem como requererem o que entenderem de direito. 

Decorrido o prazo, certifique-se. Após, voltem-me os autos conclusos. Às 

providências. Colíder, 29 de junho de 2018.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000638-79.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ADMAR AGOSTINI MANICA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEUMA TEREZINHA PORPORATTI CIELO OAB - MT0003508A-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Processo: 1000638-79.2018.8.11.0009. AUTOR: ADMAR 

AGOSTINI MANICA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - 

INSS Vistos. Ante o teor da certidão retro, REDESIGNO para o dia 12 DE 

SETEMBRO DE 2018, às 14H, a audiência anteriormente agendada. 

Cumpra-se no que couber a decisão anterior. Intimem-se. Cumpra-se. 

Colíder, 03 de julho de 2018.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000615-36.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL MILANI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA DIAS MILANI OAB - MT21471/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Processo: 1000615-36.2018.8.11.0009. AUTOR: DANIEL 

MILANI RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. A 

alegada hipossuficiência da parte requerente não restou demonstrada. 

Malgrado a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência 

seja assegurada pelo art. 99, § 3º, do NCPC, a Constituição da República 

Federativa do Brasil de 1988, em seu art. 5º, inciso LXXIV, prevê que tal 

benefício será concedido para aqueles que comprovarem a insuficiência 

de recursos: “Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de 

qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros 

residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 

igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: LXXIV - o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

COMPROVAREM insuficiência de recursos;” (sem destaques no original). 

Assim, intime-a, por meio de seu procurador, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, comprove o alegado, acostando aos autos extrato de 

movimentação de conta bancária dos últimos 03 (três) meses ou 

declaração atualizada do imposto de renda (IRPF), a fim de se aferir 

eventual hipossuficiência. Além disso, em se tratando de pessoa casada 

ou união estável, necessário se faz a juntada dos mesmos comprovantes 

acima declinados do cônjuge ou companheiro. É que a Defensoria Pública 

do Estado de Mato Grosso adota o limite de renda familiar mensal líquida de 

03 (três) salários mínimos para a presunção legal de hipossuficiência, nos 

termos do art. 1º, “caput”, da Resolução nº 90/2017-CSDP, podendo ser 

elastecida para até 05 (cinco) salários mínimos quando mais de uma 

pessoa contribuir para ela, na forma dos §§ 1º e 2º, observadas as 

demais disposições dos §§ 3º a 5º e 7º, todos da referida disposição 

normativa: “Artigo 1º. Será presumido hipossuficiente de recursos, para 

fins de assistência jurídica pela Defensoria Pública, aquele que comprovar 

renda mensal familiar líquida de até três salários mínimos. § 1º. Renda 

familiar mensal é a soma dos rendimentos auferidos mensalmente pela 

entidade familiar, composta pelo casal e filhos que contribuam para o 

sustento do lar. § 2º. Quando mais de uma pessoa contribuir para a renda 

familiar líquida, o parâmetro para a atuação da Defensoria Pública será de 

até cinco salários mínimos. § 3º. Para aferição da renda familiar líquida 

deverão ser deduzidas as parcelas referentes ao INSS, ao Imposto de 

Renda e aos valores concedidos por programas oficiais de transferência 

de renda e de benefícios assistenciais. § 4º. Não serão computados para 

o fim de se aferir a renda mensal familiar os filhos maiores de idade e 

outros parentes que estejam residindo temporariamente na casa dos 

interessados. § 5º. Na hipótese de duas ou mais famílias residirem no 

mesmo teto, mas com despesas separadas, cada uma delas que buscar 

os serviços da Defensoria Pública deverá ser analisada separadamente 

para efeitos de aferimento da renda mensal familiar. § 7º. Havendo 

possibilidade de solução consensual do conflito, judicial ou 

extrajudicialmente, o limite previsto no caput e no § 2º será aferido apenas 

em relação à pessoa física que originalmente procurou o atendimento”. 

Equânime, proporcional e razoável a adoção por este Juízo dos 

parâmetros estipulados para a atuação do órgão constitucional que tem 

por escopo a defesa dos necessitados, na forma do art. 134, “caput”, da 

CRFB/88, de modo a se aferir pela concessão ou não da gratuidade da 

justiça. Acrescenta-se que para sanar quaisquer dúvidas, este Juízo 

efetuará pesquisas pelos Sistemas RENAJUD, BACENJUD, INFOJUD e 
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CAGED, inclusive com acesso aos dados da Receita Federal. Sem a 

comprovação, deverá a parte autora promover o recolhimento das custas 

processuais no prazo acima assinalado. Ressalta-se que o não 

atendimento das providências acima declinadas acarretará no 

indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do NCPC). Decorrido o 

prazo sem manifestação, certifique-se. Após, voltem-me os autos 

conclusos. Cumpra-se. Colíder, 03 de julho de 2018.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 82644 Nr: 20-30.2013.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUZA BATISTA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA 

DE ESTADO DE SAÚDE, MUNICÍPIO DE COLÍDER ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGIS FERDINANDO DE OLIVEIRA 

- OAB:MT - 16.480, WEDERSON FRANCISCO DA SILVA - 

OAB:12611-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANO DALPONTE - 

OAB:11.977-A, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:

 Vistos.

Trata-se de execução de honorários advocatícios promovido por 

WEDERSON FRANCISCO DA SILVA em desfavor do ESTADO DE MATO 

GROSSO e do MUNICÍPIO DE COLÍDER.

Devidamente citada, a parte executada deixou transcorrer o prazo sem 

apresentar manifestação nos autos (fl. 119). Daí a parte exequente 

pleiteou a realização de penhora de ativos financeiros nas contas 

bancárias da parte contrária (fl. 121), que foi deferido (fls. 131/131-vº).

Entanto, em melhor análise dos autos, verifica-se que até a presente data 

não foi expedido Requisitório de Pequeno Valor - RPV e/ou Precatório para 

o pagamento do débito, nos termos do art. 910, § 1º, do NCPC.

E não há falar em condenação de honorários no cumprimento de 

sentença, uma vez que a Fazenda Pública não apresentou impugnação, 

conforme dispõe o art. 85, § 7º, do NCPC.

Ante o exposto, REVOGO a decisão de fls. 131/131-vº e DETERMINO a 

expedição de requisição de pagamento do débito, com a devida 

atualização, por meio de ofício Requisitório de Pequeno Valor - RPV e/ou 

Precatório dirigido ao Presidente do Egrégio Tribunal de Justiça e/ou a 

autoridade na pessoa de quem o ente público foi citado para o processo 

para o pagamento do débito, devidamente instruído com cópia das peças 

necessárias, em consonância com as disposições contidas no artigo 443, 

§ 2º e § 3º, da CNGC e art. 535, § 3º, incisos I e II, do NCPC.

Com o depósito do respectivo valor, intimem-se as partes para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, requererem o que entender de direito, nos termos do 

Provimento nº 68 do CNJ.

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se.

Após, voltem-me os autos conclusos.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 99182 Nr: 1609-52.2016.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDO FERREIRA MAGALHÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO DE FREITAS 

RODRIGUES - OAB:12424-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, com 

resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil, para: a) CONDENAR o INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURO SOCIAL - INSS a conceder aposentadoria por invalidez em favor 

de APARECIDO FERREIRA MAGALHÃES, brasileiro(a), casado(a), 

lavrador(a), portador(a) do CI/RG nº 407.404 SSP/MT, inscrito(a) no 

CPF/MF sob o nº 328.955.341-87, no valor de 100% (cem por cento) do 

salário de benefício, nos termos do art. 44 da Lei 8.213/91; b) 

DETERMINAR ao INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS o 

cumprimento imediato da sentença, no que respeita apenas à implantação 

do benefício, a ser feita em até 30 (trinta) dias após a intimação da 

sentença, (...), tendo como data de início do benefício (DIB) em 

15/10/2015, data de início da incapacidade, máxime porque, desde esta 

época, a parte autora se encontrava incapacitada para o trabalho (fl. 22); 

(...). Fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor das parcelas 

devidas até esta data, (...). Os honorários advocatícios, nas ações 

previdenciárias, não incidem sobre prestações vincendas, (...), pois que: 

a) regular a natureza e a importância da causa; b) acessível o lugar da 

prestação do serviço; c) bom o grau de zelo do profissional e o trabalho 

por ele realizado; e d) baixa exigência temporal do serviço fornecido. 

ADVIRTA-SE ao douto causídico da parte autora de que o cumprimento da 

sentença ou execução dela em índices e parâmetros diversos do acima 

estabelecido também será punido como ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE 

DA JUSTIÇA, pois que deixa de cumprir com exatidão as decisões 

jurisdicionais e cria embaraço à sua efetivação, cabendo ao magistrado 

fixar multa de até 20% (vinte por cento) do valor causa, ou, se irrisório ou 

inestimável, de até 10 (dez) vezes o valor do salário mínimo, sem prejuízo 

de sanções criminais, civis e processuais (...). Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 53846 Nr: 1283-05.2010.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSIAS ANTONIO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIMONI REZENDE DE PAULA - 

OAB:14205/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante a juntada de certidão de óbito da parte autora (fl. 128), SUSPENDO o 

presente feito por 30 (trinta) dias, nos termos no art. 313, inciso I, c.c. o 

art. 689, ambos do NCPC.

Considerando que os herdeiros da parte autora já manifestaram interesse 

na sucessão processual e requereram a respectiva habilitação (fls. 

125/126), CITE-SE a parte requerida para, no prazo de 05 (cinco) dias, se 

pronunciar nos autos, nos termos do art. 690 do NCPC.

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se.

Após, venham-me os autos conclusos.

Cumpra-se COM URGÊNCIA, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 91977 Nr: 650-18.2015.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONILDO PAMPOLINI AVANCÇO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

GERÊNCIA EXECUTIVA DO INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIMONI REZENDE DE PAULA - 

OAB:14205/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Trata-se de ação de cumprimento de sentença promovida pelo exequente 

em desfavor da parte executada.

 Devidamente intimado(a) para se manifestar quanto os depósitos 

realizados pelo(a) executado, o(a) exequente deu-se por satisfeito(a), 

pugnando ao fim pela expedição de alvará para levantamento dos valores.

 Ante o exposto, defiro o pedido formulado e declaro EXTINTA A 

EXECUÇÃO, nos termos dos artigos 924, inciso II, e 925, ambos do Novo 

Código de Processo Civil.

 Proceda o(a) Sr(a). Gestor(a) Judiciário(a) com as providências 

necessárias para o levantamento da verba depositada pela autarquia 

requerida, transferindo-o à conta indicada.

Comunique-se a parte autora pessoalmente.

Levantado os valores depositados e não havendo requerimentos, 

remetam-se os autos ao arquivo, dando-se baixa no relatório estatístico.

Fica dispensado o registro da sentença, providência efetivada com a 
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própria inserção no sistema informatizado Apolo/PJE/TJMT, nos termos do 

art. 317, § 4º, da CNGC/MT.

Publique-se. Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000391-35.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ANEDINO CORREIA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO LEME ANTONIO OAB - MT0012613A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Processo: 1000391-35.2017.8.11.0009; Valor causa: R$ 

11.196,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[RURAL 

(ART. 48/51)]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: ANEDINO 

CORREIA DA SILVA Parte Ré: RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos etc. Ante a manifestação do autor ao ID 10225629, designo 

nova audiência de instrução para o dia 19/07/2018, às 15h30min, devendo 

as partes, caso queiram, apresentar rol de testemunhas, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de preclusão a serem intimadas, nos termos do 

caput do artigo 455, do CPC, ou seja, por intermédio dos advogados das 

partes (devendo a Secretaria desta Vara providenciar as intimações das 

testemunhas arroladas, independentemente de novo despacho, caso 

ocorram as hipóteses do art. 455, § 4º, do CPC, salvo a hipótese do inciso 

II, a saber: necessidade que deverá ser devidamente demonstrada pela 

parte ao juiz). Contudo, indefiro o pedido de intimação do autor para a 

audiência, uma vez que a referida intimação se dá na pessoa do 

advogado da parte, uma vez que não há previsão legal para intimação 

pessoal da parte a fim de dar-lhe ciência da designação de audiência de 

instrução. INTIMEM-SE para audiência designada. Cumpra-se, servindo a 

presente decisão, no que couber, como MANDADO, OFÍCIO e CARTA 

PRECATÓRIA. Colíder/MT, 28 de junho de 2018. Giselda Regina Sobreira 

de Oliveira Andrade Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000697-67.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIOZAN ANTONIO FILIPINI (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Processo: 1000697-67.2018.8.11.0009; Valor causa: R$ 

20.143,31; Tipo: Cível; Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/[BUSCA E 

APREENSÃO]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: AYMORE 

Parte Ré: REQUERIDO: MARIOZAN ANTONIO FILIPINI Vistos, etc. Trata-se 

de ação de busca e apreensão, fundada no Decreto-Lei nº 911/69, onde 

Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A, pretende alcançar o 

bem que se encontra em posse da parte requerida MARIOZAN ANTONIO 

FILIPINI, em decorrência do contrato juntado no ID nº 12887709. Com a 

inicial vieram os documentos. É o breve relatório. DECIDO. Sem delongas 

desnecessárias e nos termos da Súmula nº 297 STJ “O Código de Defesa 

do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”, as ações de busca 

e apreensão fundamentadas em contratos de financiamentos garantidos 

por alienação fiduciária, por se tratar de contrato de adesão, submete-se 

às regras do Código de Defesa do Consumidor. Tendo em vista o princípio 

da facilitação da defesa do consumidor, devem ser propostas no domicílio 

do réu. Nesse sentido colaciono os seguintes julgados: CONFLITO 

NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - RELAÇÃO DE CONSUMO - INCIDÊNCIA DO 

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - COMPETÊNCIA DO FORO DO 

DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR - COMPETÊNCIA ABSOLUTA - 

RECONHECIMENTO DE OFÍCIO - NORMAS DE ORDEM PÚBLICA - CONFLITO 

REJEITADO. A competência do foro do domicílio do consumidor é territorial 

absoluta, sendo considerada uma exceção à regra de competência criada 

para a facilitação da defesa dos consumidores, exsurgindo-se daí sua 

natureza cogente, ensejando, portanto, a declinação de ofício pelo juízo. 

(Nº 1601197-55.2016.8.12.0000, 4ª Câmara Cível do TJMS, Rel. Amaury da 

Silva Kuklinski. j. 04.10.2017). (negritei) CONFLITO DE COMPETÊNCIA. 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. 

COMPETÊNCIA TERRITORIAL DE NATUREZA ABSOLUTA NAS RELAÇÕES 

DE CONSUMO. POSSIBILIDADE DE DECRETAÇÃO DE OFÍCIO. Ajuizamento 

da demanda em Comarca diversa da do domicílio do consumidor. Ausência 

de comprovação de justificativa plausível e relevante. Afronta ao objetivo 

criado pela legislação consumerista, de ordem pública e interesse social. 

Possibilidade do reconhecimento, de ofício, da incompetência territorial, no 

caso. Precedentes desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça. 

CONFLITO DE COMPETÊNCIA JULGADO IMPROCEDENTE. POR MAIORIA. 

(Conflito de Competência nº 70069041341, 14ª Câmara Cível do TJRS, Rel. 

Miriam A. Fernandes. j. 19.05.2016, DJe 25.05.2016). (negritei) Nesse viés, 

sendo o domicílio do réu a zona rural pertencente à cidade de Nova 

Guarita, a qual pertence à jurisdição de Terra Nova do Norte, não há razão 

para a propositura da ação na comarca de Colíder. Dessa forma, DECLINO 

A COMPETÊNCIA e DETERMINO a remessa dos presentes autos à 

Comarca de Terra Nova do Norte/MT, a fim de que dê regular 

prosseguimento ao presente feito. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. 

AS PROVIDÊNCIAS. Colíder/MT, 22 de maio de 2018. Giselda Regina 

Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000712-36.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

J. N. S. S. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ ANDRE BEZERRA MARQUES DE SA OAB - MT0008376A-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

C. D. S. (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Processo: 1000712-36.2018.8.11.0009. EXEQUENTE: JESSICA 

NAIARA SOUZA SILVA EXECUTADO: CLEITON DE SOUZA Vistos etc. 1) 

Compulsando os autos, entendo tratar-se de cumprimento de sentença 

que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer, consistente no 

acordo realizado perante o Cejusc ao ID 12936789, em que as partes 

concordaram em vender o imóvel e repassar o valor que cada um investiu. 

2) Nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil, DEFIRO os 

benefícios da Justiça Gratuita à parte autora, podendo ser revogado a 

qualquer tempo, acaso verificadas as hipóteses legais. 3) Quanto ao 

Pedido de Liminar, postergo para após a realização de audiência de 

conciliação, que entende ser necessária, pois além de fomentar a 

pacificação social dos conflitos, contribui para a célere resolução da lide, 

possibilitando às partes a formalização de acordo que melhor atenda seus 

interesses, bem como, dos envolvidos. Assim sendo, com supedâneo no 

inciso V, do artigo 139 do Código de Processo Civil, DESIGNO audiência de 

conciliação para o dia 25 de julho de 2018, às 15h30min. 4) Destarte, caso 

inexitosa a conciliação, nos termos do art. 536, §4º do CPC, fica desde já 

o réu intimado para oferecer impugnação no prazo de 15 (quinze) dias, 

cujo termo inicial será a data da audiência de conciliação. 5) Consigne-se 

no mandado que, o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será aplicada multa, nos termos do art. 334, §8º do CPC, ainda, 

que não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos articulados pelo Autor (CPC art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências. Colíder/MT, 20 de junho de 2018. Giselda 

Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000663-92.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO KRAUSE DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO LEME ANTONIO OAB - MT0012613A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40 (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Processo: 1000663-92.2018.8.11.0009; Valor causa: R$ 

31.481,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/
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[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, 

INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do 

processo: Parte Autora: AUTOR: RODRIGO KRAUSE DA SILVA Parte Ré: 

RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40 

Vistos, etc. Em que pese na qualificação da exordial, a ação versar em 

desfavor de Lojas Renner S/A, verifica-se constar no polo passivo do 

Sistema Pje o Instituto Nacional do Seguro Social. Dessa forma, INTIME-SE 

a parte requerente para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 321, 

do NCPC), emendar a inicial, sanando as irregularidades acima apontadas, 

sob pena de indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 321, 

parágrafo único, do CPC. Transcorrido o prazo, certifique-se e voltem-me 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Colíder/MT, 09 de maio de 2018. Giselda 

Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 50229 Nr: 941-28.2009.811.0009

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRIMO INDUSTRIA DE LATICÍNIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:MT-2287B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO MEINBERG 

FRANCO - OAB:186391/SP

 Processo nº. 2009/11.

 Código Apolo nº. 50229.

Vistos, etc.

Trata-se de “Execução Fiscal” formulada pela União/Fazenda Nacional, em 

face de Primo Industria de Laticínios Ltda, todos devidamente qualificados 

nos autos.

Com a inicial de fl. 08, vieram documentos às fls. 09-22.

A inicial fora recebida à fl. 24.

Entre um ato e outro aportou aos autos às fl. 92, manifestação da 

exequente pugnando pela extinção do processo visto que a executada 

quitou seu débito.

 É o relatório.

 Fundamento e decido.

Como se depreende dos autos, verifica-se que a presente demanda 

alcançou o seu objetivo, vez que houve quitação do débito pela 

executada, nos termos do artigo 924, II, do NCPC.

Ante o exposto, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, com fundamento nos 

artigos 924, II, C/C 925, ambos do Código de Processo Civil.

Custas pela requerida.

Após o trânsito em julgado, devidamente CERTIFICADO, ARQUIVE-SE, 

mediante as baixas e cautelas de praxe.

Cumpra-se. Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 Colíder/MT, 18 de junho de 2018.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

-Juíza de Direito-

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 3546 Nr: 179-32.1997.811.0009

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLÍDER ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABBOT ENGENHARIA, ARQUITETURA 

CONSTRUÇÕES E INDUSTRIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSÂNGELA ROMANO FERREIRA 

DA SILVA - OAB:OAB/MT 17.593-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CLAUDIA TOCANTINS 

NUNES - OAB:MT4242, ROBERTO FLÁVIO ABBOTT DE CASTRO PINTO 

- OAB:MT 1580

 FINALIDADE: Intimação dos Advogados da parte requerida, da parte 

dispositiva da sentença proferida nos autos a seguir transcriga: 

(...)"Assim sendo, JULGO EXTINTO o feito proposto pelo Município de 

Colíder/MT, em desfavor de Abbot Engenharia, Arquitetura, Construções e 

Indústria LTDA, nos termos do artigo 485, inciso III, do Código Processual 

Civil. CONDENO a parte autora ao pagamento das custas processuais. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Após o trânsito em 

julgado, devidamente CERTIFICADO e, uma vez pagas as custas 

eventualmente remanescentes, ARQUIVE-SE, mediante as baixas e 

cautelas de praxe. Colíder, 27 de junho 2017. Giselda Regina Sobreira de 

Oliveira Andrade Juíza de Direito"

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 83547 Nr: 903-74.2013.811.0009

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ELISANGELA CRISTINA DALSICO, ROSELY DALSICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDEMIR PESSOA DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO BARRETO DA CRUZ - 

OAB:17.238/MT, ELISANGELA DINARTE SOARES - OAB: MT - 11.875, 

LUIZ GUSTAVO CARATTI DE OLIVEIRA - OAB:MT - 16.666-A

 (...)De proêmio, cumpre assinalar que a lide posta em discussão não 

exige maiores delongas. No caso dos autos, tem-se a perda do objeto da 

demanda, uma vez que a menor encontra-se sob a guarda de pessoa 

diversa as envolvidas no presente feito, em especial, residindo na 

comarca de Nova Canaã do Norte/MT, razão pela qual, a extinção da ação 

sem resolução do mérito se impõe. Ante o exposto, ante a perda 

superveniente do objeto, JULGO EXTINTO o presente feito, SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 485, inciso VI, do 

CPC/2015. Destarte, REMETA-SE a Promotoria de Justiça da comarca de 

Nova Canaã do Norte/MT, cópias da certidão de fl. 128, do ofício de fl. 131 

e da certidão de nascimento da infante de fl. 16, conforme pugnado pelo 

parquet. Sem custas. Após o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, com as 

baixas e cautelas de estilo. AS PROVIDÊNCIAS. Colíder-MT, 29 de junho de 

2018. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 12795 Nr: 953-23.2001.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AQUILINA PEREIRA LIMA, CICERO SOARES LIMA, 

ARIOVALDO PEREIRA LIMA, LOURIVAL PEREIRA LIMA, EVANEIDE 

PEREIRA LIMA, JOÃO PEREIRA LIMA NETO, JAIME PEREIRA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Rodolfo Novaes Costa - 

OAB:7.436, MANOEL FRANCISCO DA SILVA - OAB:3529-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Russel Alexandre B. Maia - 

OAB:Proc. Federal

 (...) Decido.1 - Dispõe o artigo 924, inciso II, do Novo Código de Processo 

Civil:Art. 924. Extingue-se a execução quando:(...)II - a obrigação for 

satisfeita;Assim, diante do pagamento da obrigação por parte da 

executada, conforme fls. 230 e 237, a extinção do feito é medida que se 

impõe.Ex positis, JULGO E DECLARO EXTINTO o presente processo, com 

fundamento no artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil, 

considerando que foi satisfeita totalmente a obrigação.Sem 

custas.Destarte, DEFIRO o pedido (fl. 240) de levantamento dos valores 

depositados nas Contas nº 3200128313904 e nº 1100129388811, ambas 

da Agência nº 4200, Banco do Brasil S.A, devendo a Secretaria de Vara 

expedir os respectivos alvarás, conforme requerido pelo exequente. 

EXPEÇAM-SE os competentes Alvarás.CUMPRA-SE o que dispõe o §3º, do 

art. 450, da CNGC “O juiz deverá dar ciência da decisão ou despacho que 

autorizar a liberação, total ou parcial, de depósito judicial à parte 

vencedora ou ao seu sucessor, se possível, através de qualquer meio de 

comunicação”.INTIME-SE o exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

pugnar o que de direito.Decorrido o prazo supra sem requerimentos e 

certificado o trânsito em julgado, determino o imediato ARQUIVAMENTO do 

feito com as baixas e anotações de estilo.Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Colíder/MT, 18 de junho de 2018.Giselda Regina Sobreira de 

Oliveira AndradeJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 3636 Nr: 1289-85.2005.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: NILO ALVES BEZERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILO ALVES BEZERRA - 

OAB:2830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDGAR BIOLCHI - OAB:3.536-B

 Processo nº: 1289-85.2005.811.0009.

Código nº: 3636.

Vistos etc.

Trata-se de cumprimento de sentença proposta por Nilo Alves Bezerra em 

face de Banco do Brasil S/A.

Intimado para cumprir espontaneamente a obrigação, o executado deixou 

transcorrer o prazo, conforme certidão de fl. 565, sendo em seguida 

deferido a penhora online por este juízo (fl. 566), e efetivada à fl. 576.

Após, entre um ato e outro, expediu-se alvará eletrônico dos valores 

bloqueados em favor do exequente.

Instadas, as partes deixaram decorrer o prazo sem apresentarem 

manifestações, conforme certidão de fl. 590.

É o relato do necessário.

FUNDAMENTO. Decido.

Dispõe o artigo 924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

(...)

II - a obrigação for satisfeita;

Assim, diante do pagamento da obrigação pela parte executada, conforme 

fl. 586, a extinção do feito é medida que se impõe.

Ex positis, JULGO E DECLARO EXTINTO o presente processo, com 

fundamento no artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil, 

considerando que foi satisfeita totalmente a obrigação.

CONDENO a parte executada ao pagamento das custas e despesas 

processuais, e honorários advocatícios, esses arbitrados em 5% sobre o 

valor da execução, nos termos do art. 85, §2º c/c art. 87, §4º, do 

CPC/2015.

Após o trânsito em julgado da sentença devidamente certificado, ao 

ARQUIVO com as baixas e anotações de estilo.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Colíder/MT, 18 de junho de 2018.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 57423 Nr: 1706-28.2011.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA ROQUE DA SILVA PAULA, DIRCE ROQUE 

DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE COLÍDER ESTADO DE MATO 

GROSSO, ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA DE ESTADO DE 

SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Autos nº: 1706-28.2011.811.0009.

Código nº: 57423.

Vistos, etc.

1 – Não obstante as informações contidas na manifestação de fl. 142, 

INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, pugnar pelo que 

entender de direito.

2 – Após, façam-me os autos conclusos.

Colíder/MT, 18 de junho de 2018.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 35688 Nr: 2643-48.2005.811.0009

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEVAIR OLIVEIRA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIMAS LUIZ SOUZA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREI CÉSAR DOMINGUEZ - 

OAB:8094/MT, MARCELO GUSTAVO PINHEIRO POLONIO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:

 Autos nº: 2005/236.

Código Apolo nº: 35688.

 Vistos, etc.

 Não obstante a certidão de fl. 306, verifica-se da decisão de fl. 305 que a 

intimação da parte autora deve ser pessoal, razão pela qual, CUMPRA-SE 

a decisão retro na forma determinada.

 Às providencias.

 Colíder/MT, 18 de junho de 2018.

 Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 55605 Nr: 159-50.2011.811.0009

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRENE GONÇALVES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON DIAS, NIVALDO ALVES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON FRANCISCO DONINI - 

OAB:8406/MT, MANOEL FRANCISCO DA SILVA - OAB:3529-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 159-50.2011.811.0009.

Código Apolo nº: 55605.

 Vistos, etc.

 1 - A parte autora, intimada para pagar as custas processuais, 

manifestou às fls. 36-38, requerendo a concessão do benefício da justiça 

gratuita.

Assim, tendo em mente que o benefício pretendido pode ser apreciado em 

qualquer fase do processo, DEFIRO-O conforme pleiteado, razão pela qual 

SUSPENDO a cobrança de tais verbas, em observação ao disposto no 

artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil.

2 - No mais, CERTIFIQUE-SE a Secretaria desta Vara acerca do trânsito em 

julgado da sentença de fl. 29-30 e, em seguida, inexistindo novos 

requerimentos, ARQUIVE-SE o presente feito com as cautelas de praxe.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Colider/MT, 18 de junho de 2018.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 93148 Nr: 1427-03.2015.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILSON CARLOS MALLMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WEDERSON FRANCISCO DA 

SILVA - OAB:12611-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ex positis, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de Auxílio-Doença c/c 

Aposentadoria por Invalidez, formulado por Wilson Carlos Mallmann contra 

o Instituto Nacional do Seguro Social- INSS em face da ausência dos 

requisitos legais, JULGANDO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo 

Civil.Destarte, em razão da decisão acima, nada obstante tenha este Juízo 

em análise sumária quando do recebimento da exordial entendido ser 

possível o deferimento da tutela antecipada para receber o benefício de 

auxílio-doença logo no início da demanda, neste momento deflui-se dos 

autos que os pressupostos para sua manutenção estão ausentes, motivo 

pelo qual, REVOGO-A. Neste passo, cumpre consignar que “Não há que 

se falar em devolução de parcelas recebidas pela parte autora, a título de 

benefício de auxílio-doença, tendo em vista sua natureza alimentar e a 

boa-fé do demandante, além de terem sido recebidas por força de 

determinação judicial(...)5 - Preclusas as vias recursais, o que deverá ser 

certificado, ARQUIVE-SE os autos, com as baixas e anotações devidas, 
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se nada for requerido em 15 dias. Por fim, ante a revogação da tutela 

antecipada, OFICIE-SE com URGÊNCIA a Autarquia demandada, para 

cessar o benefício de auxílio-doença que havia sido implantado em favor 

do autor mediante ordem judicial, caso já não tenha feito.Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Colíder/MT, 25 de junho de 2018.Giselda Regina 

Sobreira de Oliveira AndradeJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 91485 Nr: 296-90.2015.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVAN LUZ PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WEDERSON FRANCISCO DA 

SILVA - OAB:12611-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, ACOLHO a pretensão da parte autora, razão porque JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial, e o faço para CONDENAR o Instituto 

Nacional do Seguro Social ao pagamento do auxílio-doença ao autor Ivan 

Luz Pereira, a partir da data da cessação do benefício (31/01/2015, fl. 32), 

no valor do salário-de-benefício reajustado pelos índices de correção dos 

benefícios previdenciários, devidamente atualizado.(...)CONCEDO a 

antecipação dos efeitos da tutela, pela própria fundamentação da 

presente sentença e pelo periculum in mora em decorrência do caráter 

alimentar das prestações, e determino a implantação do benefício no prazo 

de 30 (trinta) dias.Ademais, declaro extinto o presente processo, COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I do NCPC. (...)E, por fim, 

fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor das parcelas 

devidas até esta data, conforme entendimento pacificado na Seção 

Previdenciária do TRF e no Superior Tribunal de Justiça (Enunciado de 

súmula 111 – Os honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, não 

incidem sobre prestações vincendas).4 - Interposto recurso de apelação, 

independentemente de análise dos requisitos de admissibilidade da 

insurgência, nos termos dos arts. 994 a 1.014 do CPC, intime-se para as 

contrarrazões. Vencido o prazo, com ou sem elas, subam os autos sem 

demora ao Tribunal Regional Federal, com as nossas homenagens.5 - 

Preclusas as vias recursais, o que deverá ser certificado, arquivem-se os 

autos, com as baixas e anotações devidas, se nada for requerido em 15 

dias. 6 - Diante da eventual preclusão da via recursal voluntária, 

submeta-se ao reexame necessário se, após a liquidação, o valor da 

condenação exceder sessenta salários mínimos (art. 475, § 2º CPC). 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Colíder/MT, 29 de junho de 2018.Giselda 

Regina Sobreira de Oliveira AndradeJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 91210 Nr: 105-45.2015.811.0009

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VDSL, MDOL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:, SIMONI 

REZENDE DE PAULA - OAB:14205/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 105-45.2015.811.0009.

Código Apolo nº: 91210.

Vistos, etc.

Trata-se de Pedido de Homologação de Acordo, em relação à guarda, 

alimentos e regulamentação de visitas, ajuizada por Vanderlei de Souza 

Lima e Mirian de Oliveira, em face deste juízo, em favor da menor Emily 

Maysa Oliveira Lima.

Recebida a inicial à fl. 15.

A audiência de conciliação se realizou às fls. 33/33v., perante o Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Colíder, tendo as partes 

realizado acordo referente à guarda da menor, alimentos e 

regulamentação de visitas.

Instado, o Parquet se manifestou favoravelmente a homologação do 

acordo (fl. 35).

É o relatório do necessário.

Fundamento e decido.

Analisando aos autos, verifico que os direitos do menor se encontram 

suficientemente preservados, razão pela qual, a homologação do acordo é 

medida que se impõe, pois, os termos da transação não são contrários ao 

direito.

Nesse viés, não restou qualquer ponto controverso na presente lide, vez 

que as partes entabularam acordo acerca da regularização da guarda e 

visita.

Ante o exposto, HOMOLOGO, por sentença, o ACORDO entabulado entre 

as partes às fls. 33/33v., para que produza seus jurídicos e legais efeitos, 

fazendo seus termos parte integrante desta sentença, e, por 

consequência, JULGO EXTINTO o processo, COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do artigo 487, III, alínea b, do Novo Código de 

Processo Civil.

EXPEÇA-SE o termo de guarda definitiva da menor em favor da genitora.

Sem custas.

Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações de estilo.

Publique-se. Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Colíder/MT, 18 de junho de 2018.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 47987 Nr: 1780-87.2008.811.0009

 AÇÃO: Execução Hipotecária do Sistema Financeiro da 

Habitação->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALTER ALVES DOS SANTOS, LÁZARA FLORENCIA 

DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLÁVIO MOREIRA TEODORO, CLAUDIA 

FRANCO VILELA TEODORO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO DONIZETTE DE 

OLIVEIRA - OAB:4872/MT, SILVIO EDUARDO POLIDÓRIO - 

OAB:13.968/MT, WALDEMAR ALVES DOS SANTOS - OAB:15892/SP, 

Waldemar Pinheiro dos Santos - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Carlos de Oliveira 

Guimarães Junior - OAB:5959/MT

 Autos nº: 1780-87.2008.811.0009.

Código Apolo nº: 47987.

 Vistos, etc.

I - Ante o retorno da missiva, INTIME-SE a parte exequente/requerente 

para manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, pelo que entender de 

direito.

II - Após, decorrido o prazo, com ou sem manifestação da parte, 

CERTIFIQUE-SE e façam os autos CONCLUSOS.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Colíder/MT, 25 de junho de 2018.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 90328 Nr: 3226-18.2014.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: THEODOMIRO BASTOS DE MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES 

S/A- CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO DE FREITAS 

RODRIGUES - OAB:12424-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13431-A

 Autos nº: 3226-18.2014.811.0009.

Código Apolo nº: 90328.

Vistos etc.

Theodomiro Bastos de Melo ajuizou ação de restituição em dobro de 

cobrança indevida cumulada com indenização por danos morais e 

materiais em desfavor de Centrais Elétricas Matogrossenses - CEMAT, 

ambos qualificados nos autos.
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 Alega o requerente que durante inspeção realizada nas instalações do 

seu imóvel, a requerida constatou que o autor consumiu diferença de 

energia elétrica que não fora devidamente faturada, que motivou na 

cobrança de R$ 1.985,16, de forma unilateral. Assim, o autor ajuizou ação 

declaratória de nulidade de dívida e obrigação de manutenção de serviço 

com pedido liminar, que fora julgada procedente, contudo, ante a ameaça 

de interrupção do fornecimento de energia e o indeferimento da liminar, 

aduz o autor que não teve alternativa senão realizar o pagamento da 

referida cobrança. Pugnou ao final pela reparação por danos materiais 

com o valor da cobrança em dobro e danos morais.

Recebida a inicial à fl. 38.

Devidamente citada, requerida contestou às fls. 40-49, suscitando 

preliminar de conexão, e no mérito, aduziu em síntese que não houve 

ilegalidade na cobrança uma vez que fora constatada irregularidade nas 

instalações elétricas do imóvel e que fora possibilitado a defesa do autor 

no âmbito administrativo. Pugnou pela improcedência dos pedidos da 

inicial.

Impugnação às fls. 96-103, reiterando os pedidos da exordial.

Determinada a especificação de provas (fl. 106), o autor requereu prova 

testemunhal e depoimento pessoal da requerida (fl. 107), a requerida 

pugnou pela prova pericial indireta (fl. 109).

É o relato do necessário.

DECIDO.

Inicialmente, cumpre anotar, que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento antecipado da lide, nos termos do inciso I e II, do 

artigo 355 do Novo Código de Processo Civil, não havendo a necessidade 

de dilação probatória:

 “Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença 

com resolução de mérito, quando:

I – não houver necessidade de produção de outras provas;

II – o réu for revel, ocorrer o previsto no art. 344 e não houver 

requerimento de prova, na forma do art. 349.”

Quanto à preliminar de conexão alegada pela requerida, afasto de plano, 

uma vez que, já houve sentença transitada em julgado nos autos a que se 

pretendia a conexão (nº 231-37.2011.811.0009, código 55677).

Assim, não havendo mais preliminares a serem analisadas, passo à 

questão do mérito.

Pois bem. Do exame atento dos autos, verifica-se que, não há mais o que 

se discutir acerca da irregularidade ou não da cobrança efetuada pela 

requerida ao requerente no valor de R$ 1.985,16 (um mil, novecentos e 

oitenta e cinco reais e dezesseis centavos), pois já houve coisa julgada 

nesse sentido nos autos de nº 231-37.2011.811.0009, código 55677, onde 

fora declarado a inexistência do débito relativo à referida cobrança, ou 

seja, tal assunto já fora devidamente analisado e julgado concluindo que 

indevido tal valor.

De modo que, uma vez declarado a inexistência do débito, merece 

acolhimento o pedido do autor de repetição em dobro do valor cobrado 

indevidamente.

 Neste viés:

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO POR DECISÃO JUDICIAL. DANO MORAL CARACTERIZADO. 

QUANTUM MANTIDO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. Hipótese de cobrança 

indevida de valores referentes à dívida declarada inexistente em sentença 

proferida em demanda anterior. A consequência de tal cobrança é a 

ofensa ao direito de personalidade da consumidora, ensejando o dever da 

instituição financeira de indenizá-la. Valor do quantum indenizatório 

mantido, tanto pela gravidade dos fatos, quanto pela recalcitrância da ré 

em cumprir decisão judicial. A sanção imposta pelo art. 42, parágrafo 

único, do CDC é aplicável quando comprovada a cobrança indevida, que 

na hipótese, restou efetivada na exigência, pelo réu, de valores já 

declarados inexistentes em demanda anterior. APELO DESPROVIDO. 

(Apelação Cível nº 70076052463, 17ª Câmara Cível do TJRS, Rel. Gelson 

Rolim Stocker. j. 25.01.2018, DJe 31.01.2018). (negritei)

Assim, cabível a repetição em dobro do valor cobrado de R$ 1.985,16 (um 

mil, novecentos e oitenta e cinco reais e dezesseis centavos), totalizando 

R$ 3.970,32 (três mi, novecentos e setenta reais e trinta e dois centavos).

Quanto aos danos materiais, verifico que o autor comprovou os gastos 

com advogado para ingressar com a ação declaratória de nulidade de 

dívida, através do contrato de honorários advocatícios às fls. 27-28, no 

valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), razão pela qual tal pedido 

merece acolhimento.

No que tange aos danos morais, de acordo com o art. 14, caput, do CDC, 

nestes casos, sequer é necessária culpa da requerida para fins 

indenizatórios. A responsabilidade, por ser objetiva, assenta-se na teoria 

do risco da atividade (“ubi emulumentum, ibi onus”), pela qual todo aquele 

que assume o encargo de prestar serviços ou de fornecer bens deve 

responder perante terceiros pelos fatos e vícios daí decorrentes, 

independentemente da existência de culpa.

 No caso, como visto, houve falha da prestação dos serviços, mediante 

cobranças indevidas e ameaça de suspensão de energia elétrica, o que 

justifica a reparação dos danos correspondentes.

 Em sede indenizatória, cumpre frisar que o dano moral consiste na 

violação de direitos da personalidade, tais como ofensa à honra (ou 

reputação), à imagem, à privacidade, à identidade pessoal, à integridade 

físico-psíquica, ao bom nome etc. (CF, art. 5º, inc. X; CC, arts. 12 a 21, e 

186; CDC, art. 6º, inc. VI e VII).

 É certo que episódios como o verificado nestes autos infringem direitos 

da personalidade, na medida em que traz como reflexos sentimentos 

adversos, tais como constrangimentos, indignação e fragilidade da vítima 

perante o ofensor. Não podem, por isso, ter a chancela do Poder 

Judiciário. Ao contrário, impõe-se a censura e a reprovação, mediante 

compensação monetária.

 Vale destacar a desnecessidade da prova dos prejuízos em casos de 

danos morais. Conforme entendimento jurisprudencial, a obrigação 

advinda de danos morais manifesta-se “in re ipsa”. Significa dizer: a 

responsabilidade do ofensor se caracteriza pela mera ocorrência do fato 

em si, não sendo necessária a prova do prejuízo em concreto (STJ - AgRg 

no AREsp 752.918/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 22/09/2015, DJe 13/10/2015). Por isso se 

diz que o dano moral é presumido.

 No que pertine ao quantum a ser indenizado, entendo que, neste caso, tal 

valor deve ser fixado analisando-se primordialmente a função de 

repreensão de atitudes arbitrárias, além dos abalos morais e/ou 

financeiros suportado pela parte Requerente, evitando-se, assim, 

enriquecimento ilícito, bem como a condição econômico/social da parte 

Requerida, a fim de coibir práticas dessa natureza, pelo que fixo em R$ 

3.000,00 (três mil reais).

Portanto, julgo PROCEDENTE os pedidos do requerente para CONDENAR a 

parte requerida: I) a pagar ao Requerente a importância de R$ 5.470,32 

(cinco mil, quatrocentos e setenta reais e trinta e dois centavos) a título de 

danos materiais, corrigidos monetariamente a partir de seu desembolso e 

acrescidos de juros a contar da citação, bem como II) a pagar ao 

Requerente a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de 

indenização pelos danos morais, devendo tal valor ser monetariamente 

corrigidos, pelo INPC e acrescidos de juros legais, de 1% (um por cento) 

ao mês, ambos a partir desta data,

No mais, CONDENO a ré, ainda, no pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios ao patrono do demandante que, atendendo aos 

critérios do art. 85, do CPC, fixo em 20% sobre o valor da condenação.

Interposto recurso de apelação, independentemente de análise dos 

requisitos de admissibilidade da insurgência, nos termos dos arts. 994 a 

1.014 do CPC, INTIME-SE para as contrarrazões. Vencido o prazo, com ou 

sem elas, subam os autos sem demora ao E. Tribunal de Justiça, com as 

nossas homenagens.

Preclusas as vias recursais, o que deverá ser certificado, arquivem-se os 

autos, com as baixas e anotações devidas, se nada for requerido em 15 

dias.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Colíder/MT, 29 de junho de 2018.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 92623 Nr: 1064-16.2015.811.0009

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDO PAZ DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO HENRIQUE ANDRADE SIMONE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUY BARBOSA MARINHO 

FERREIRA - OAB:3596-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO CELERINO ALVIM DA 

FONSECA - OAB:OAB/MT 10.629

 Vistos.Da análise dos autos, verifica-se que as partes transigiram e o 
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acordo homologado, sem, contudo, observar a penhora no rosto dos 

autos realizada à fl. 36.Dito isso, intime-se a parte exequente para, no 

prazo de 30 (trinta) dias, efetuar o depósito em juízo da quantia de R$ 

19.986,63 (dezenove mil, novecentos e oitenta e seis reais, e sessenta e 

três centavos).ADVIRTA-SE a parte autora de que eventual 

descumprimento será punido com a revogação da sentença homologatória 

prolatada à fl. 48, bem como considerar-se-á ATO ATENTATÓRIO À 

DIGNIDADE DA JUSTIÇA, pois que deixa de cumprir com exatidão as 

decisões jurisdicionais e cria embaraço à sua efetivação, cabendo ao 

magistrado fixar multa de até 20% (vinte por cento) do valor causa, ou, se 

irrisório ou inestimável, de até 10 (dez) vezes o valor do salário mínimo, 

sem prejuízo de sanções criminais, civis e processuais, tudo na 

determinação do art. 77, inciso IV, §§§ 1º, 2º e 5º, do NCPC, servindo a 

presente como ADVERTÊNCIA a que se refere o § 1º, do mesmo art. 77, 

do citado diploma legal:“Art. 77. Além de outros previstos neste Código, 

são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de 

qualquer forma participem do processo:IV - cumprir com exatidão as 

decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar 

embaraços à sua efetivação;§ 1o Nas hipóteses dos incisos IV e VI, o juiz 

advertirá qualquer das pessoas mencionadas no caput de que sua 

conduta poderá ser punida como ato atentatório à dignidade da justiça.§ 

2o A violação ao disposto nos incisos IV e VI constitui ato atentatório à 

dignidade da justiça, devendo o juiz, sem prejuízo das sanções criminais, 

civis e processuais cabíveis, aplicar ao responsável multa de até vinte por 

cento do valor da causa, de acordo com a gravidade da conduta.§ 5o 

Quando o valor da causa for irrisório ou inestimável, a multa prevista no § 

2o poderá ser fixada em até 10 (dez) vezes o valor do 

salário-mínimo.”Cumpra-se COM URGÊNCIA, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 97663 Nr: 573-72.2016.811.0009

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processos Cautelares->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DFADO, LSADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MVDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIMONI REZENDE DE PAULA - 

OAB:14205/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 573-72.2016.811.0009.

Código Apolo nº: 97663.

 Vistos, etc.

I - INTIME-SE a parte exequente/requerente para manifestar, no prazo de 

15 (quinze) dias, pelo que entender de direito.

II - Após, decorrido o prazo, com ou sem manifestação da parte, 

CERTIFIQUE-SE e façam os autos CONCLUSOS.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Colíder/MT, 25 de junho de 2018.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 54804 Nr: 2243-58.2010.811.0009

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERA LUCIA CALDEIRA ISRAEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HERMÍNIO PERIM, DORACI MOREIRA PERIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO LEME ANTONIO - 

OAB:MT 12613 B

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para declarar, em favor 

da requerente Vera Lúcia Caldeira Israel do imóvel descrito na inicial, qual 

seja, um lote de terreno urbano com a área total de 536,00 m², denominado 

Lote nº 17, da Quadra 256, da Gleba Cafezal, com a frente para rua 

Francisco Dias Volpato, medindo 13.40m, lado direito com o lote n.º18, 

medindo 40.00m, fundo com o lote nº 9, medindo 14.40m e lado esquerdo 

com o lote nº 16, medindo 40.00m, conforme matrícula 9.049, juntada à fl. 

40 verso.No mais, CONDENO os requeridos, ainda, ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios ao patrono da requerente, 

atendendo aos critérios do art. 85, do CPC, fixo em R$ 3.000,00 (três mil 

reais), todavia SUSPENDO-OS, nos termos do artigo §3º, do artigo 98 do 

CPC.Interposto recurso de apelação, independentemente de análise dos 

requisitos de admissibilidade da insurgência, nos termos dos arts. 994 a 

1.014 do CPC, INTIME-SE para as contrarrazões. Vencido o prazo, com ou 

sem elas, subam os autos sem demora ao E. Tribunal de Justiça, com as 

nossas homenagens.Após o trânsito em julgado desta decisão, expeça-se 

mandado para registro junto ao Registro de Imóveis competente e 

arquive-se com as baixas de estilo.Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Colíder/MT, 29 de junho de 2018.Giselda Regina Sobreira de 

Oliveira AndradeJuíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 100561 Nr: 2578-67.2016.811.0009

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERA LUCIA DA SILVA RAMOS, GVRDS, TRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEOVAM CAETANO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ROBERTO ALVIM - 

OAB:MT-3285, Poliana Galadinovic de Oliveira - OAB:OAB/18794

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMANDO o d. PATRONO da inventariante DR. JOSÉ ROBERTO ALVIM - 

OAB/MT. 3285, para no prazo de 05(cinco) dias, ACOMPANHE a SRA. 

VERA LUCIA DA SILVA RAMOS até a 2ª secretaria de vara desta 

Comarca, a fim de ASSINAR TERMO DE COMPROMISSO, bem como para 

no prazo de 20(vinte) dias apresentar as PRIMEIRAS DECLARAÇÕES, 

conforme decisão de fls, 33. Autos à disposição na secretaria.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 90228 Nr: 3145-69.2014.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVANA ARAUJO NOLETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO LEME ANTONIO - 

OAB:MT 12613 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A OAB/MT, SIMONI REZENDE DE PAULA - 

OAB:14.205/MT

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(s) advogado(s) da parte autora, para que se 

manifeste, NO PRAZO DE 05 DIAS, acerca dos documentos de fls. 85/86 , 

nos autos em referência que se encontram à disposição na Secretaria.

3ª Vara

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 81388 Nr: 2463-85.2012.811.0009

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MIDSDP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA DINARTE SOARES - 

OAB: MT - 11.875

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOÃO BATISTA FERREIRA, Cpf: 

02206231123, Rg: 07124724, Filiação: Francisco Batista Ferreira e Nair 

Lopes Ferreira, data de nascimento: 01/09/1969, brasileiro(a), natural de 

Campinas da Alagoas-PR, convivente, pedreiro, Telefone 9972-3148. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. que confirmou as medidas protetivasjá aplicadas no 

decorrer do processo. Por conseguinte, julgou extinto o processo com 
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resolução do mérito, com fulcro no art. 269, I, do CPC..

Sentença: (...)É O BREVE RELATO. FUNDAMENTO E DECIDO.Pois bem. 

Nos termos do art. 13 da Lei Maria da Penha, aplicam-se ao processo das 

causas cíveis decorrentes da prática de violência doméstica e familiar 

contra a mulher as normas do Código de Processo Civil que com ela não 

conflitem.A despeito da presunção de veracidade dos fatos alegados pela 

requerente, para que não pairem dúvidas, urge esclarecer que os autos 

fornecem elementos de prova suficientes a autorizar a procedência da 

medida, senão vejamos.Do termo de declarações encartado às fls. 05/06, 

verifico que a ofendida narra com riqueza de detalhes a conduta do 

ofensor que, inclusive, deu ensejo ao requerimento para aplicação das 

medidas protetivas.Pelo exposto, ACOLHO o pedido formulado pela 

Autoridade Policial em favor de M. I. DA S. DE P. em face de JOÃO 

BATISTA FERREIRA, restando confirmadas, portanto, as medidas 

protetivas já aplicadas no decorrer do processo (fls. 15/16). Por 

conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, o que faço com fulcro no art. 269, I, do Código de Processo 

Civil.CUSTAS, se devidas, pelo réu/ofensor. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS indevidos.DECLARO esta por PUBLICADA com a entrega 

na Escrivania. DISPENSADO o registro. TRANSITADA EM JULGADO, 

traslade-se cópia das principais peças para os de inquérito policial e/ou 

ação penal, arquivando-se este.INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário.Às providências.Colíder/MT, 16 de dezembro de 2014.Paula 

Saide Biagi Messen Mussi CasagrandeJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Fernanda Stecca Cioni, 

digitei.

Colíder, 29 de junho de 2018

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 91107 Nr: 22-29.2015.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO BARBOSA DA SILVA, Higor da Silva 

Lima, LUCIANO LUIZ DE OLIVEIRA, Wesley Allan da Silva Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, LUANA CRISTINA DE ARAUJO 

CANOVA - OAB:17820/MT, SILVIO EDUARDO POLIDÓRIO - 

OAB:13.968/MT

 INTIMAÇÃO da defesa para manifestação na fase do art. 402 do CPP e/ou 

apresentação dos memoriais finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 96975 Nr: 69-66.2016.811.0009

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO DA ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:

 Autos nº. 69-66.2016.811.0009 – Código nº. 96975

Despacho

Vistos, etc.

1. Ante a certidão de fl. 237, DETERMINO a destruição do objeto descrito à 

fl. 56.

2. Após, não havendo pendências, ARQUIVE-SE.

Às providências.

Cumpra-se. Expedindo-se o necessário.

Colíder/MT, 3 de julho de 2018.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 85142 Nr: 2544-97.2013.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: PRIMEIRA PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO DIAS DA SILVA, IVANILDO 

FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADMAR AGOSTINI MÂNICA - 

OAB:MT-3560, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

- NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:, NEUMA TEREZINHA PORPORATTI 

CIELO - OAB:MT-3598-B

 Autos nº. 2544-97.2013.811.0009 – Código nº. 85142

Despacho

Vistos, etc.

1. Considerando que o réu não foi localizado conforme documentos de fls. 

426/427, INTIME-O por edital.

2. Para o caso de ser constatada a inércia, anoto que quanto aos valores 

já houve deliberação à fl. 420, para esta hipótese, e a motocicleta já foi 

restituída conforme fl. 425, prescindindo, pois, de nova conclusão.

3. Após, não havendo pendências, ARQUIVE-SE.

Às providências.

Cumpra-se. Expedindo-se o necessário.

Colíder/MT, 3 de julho de 2018.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 94236 Nr: 2223-91.2015.811.0009

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARLINDO PEREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, Rafael Terrabuio Moreira - 

OAB:18870

 Autos nº. 2223-91.2015.811.0009 – Código nº. 94236

Despacho

Vistos, etc.

1. Ante a certidão de fl. 564, consigno que os documentos 

desentranhados, fls. 97/103 e 369, por se tratarem de provas ilícitas, 

vedado sua utilização, tanto que foi o motivo pelo qual o Egrégio Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso determinou seu desentranhamento, deverão 

ser destruídos.

2. Após, não havendo pendências, ARQUIVE-SE.

Às providências.

Cumpra-se. Expedindo-se o necessário.

Colíder/MT, 3 de julho de 2018.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 94638 Nr: 2463-80.2015.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHRISTYAN BRUNO ISRAEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:

 Autos nº. 2463-80.2015.811.0009 - Código nº. 94638

Despacho

Vistos, etc.

1. Em que pese a certidão de fl. 272, atestar omissão na sentença (fls. 

213/217-v) quanto a destinação da fiança e/ou objetos apreendidos, anoto 

que não foi prestada fiança nestes autos e o objeto apreendido (fl. 15) foi 

restituído ainda na fase policial (fl. 16), razão pela qual não houve na 

sentença qualquer menção quanto eventual destinação.

2. Assim, se não houver pendências, ARQUIVE-SE.

Às providências.

Cumpra-se. Expedindo-se o necessário.

Colíder/MT, 3 de julho de 2018.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 80201 Nr: 1160-36.2012.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAYCON FERNANDO DE ALMEIDA E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:

 Autos nº. 1160-36.2012.811.0009 - Código nº. 80201

Despacho

Vistos, etc.

1. Ante o teor da certidão de fl. 254, consigno que os objetos apreendidos, 

descritos à fl. 73, ao que tudo indica, são oriundos de crimes e foram 

produtos receptados pelo acusado, de modo que, embora tenha sido 

extinta sua punibilidade pela prescrição em grau recursal, devem ser 

destruídos.

Cumpra-se.

Às providências.

Colíder/MT, 3 de julho de 2018.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 103593 Nr: 301-44.2017.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO PEREIRA DOS SANTOS, ELIAS DA 

SILVA SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Autos nº. 301-44.2017.811.0009 - Código nº. 103593

Despacho

Vistos, etc.

1. Em análise dos autos, quanto ao denunciado Elias da Silva Soares, 

verifica-se que nem no momento da citação (fls. 100/101) e tampouco no 

da intimação (fls. 103/104), foi noticiado pelos oficiais de justiça (fls. 101 e 

104) sobre indagarem o acusado se iria constituir advogado particular ou 

se era necessário ser assistido pela Defensoria Pública.

Diante disso, INTIME-SE novamente o denunciado supramencionado, para 

que diga se dispõe de condições de constituir advogado particular, caso 

em que terá 5 dias para o mister, ou se deseja ser assistido pela 

Defensoria Pública, hipótese em que deverá os autos serem remetidos a 

instituição independentemente de nova ordem.

2. ADVIRTO o oficial de justiça que além de indagar o denunciado, 

conforme parágrafo anterior, deverá, necessariamente, constar a 

resposta do acusado em sua certidão, de modo a evitar a procrastinação 

desnecessária do feito.

Cumpra-se.

Às providências.

Colíder/MT, 3 de julho de 2018.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 43061 Nr: 6-56.2007.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO PEREIRA DA SILVA, AGNALDO DOS 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGÉRIO LAVEZZO - 

OAB:5709

 Autos nº. 6-56.2007.811.0009 – Código nº. 43061

Despacho

Vistos, etc.

1) Ante o teor da certidão de fl. 394, dando conta da localização da 

motocicleta e considerando que já fora decretado o perdimento da mesma 

(fls. 382/384), OFICIE-SE a diretoria de foro para que adote as 

providências necessárias, para, se for o caso, realizar o leilão (fls. 

382/384).

Digo isso, pois, não obstante o posicionamento do magistrado anterior (fls. 

382/384), preceitua o artigo 1.473 da CNGC, que as comarcas que contam 

com mais de um juiz e havendo diversidade nas atribuições, competirá ao 

diretor de foro a função de responsável pelos objetos apreendidos e 

depositados em juízo.

Já o artigo 1.478 também da CNGC, dispõe que havendo o transito em 

julgado da sentença, o juiz criminal deverá solicitar ao juiz supervisor da 

seção de depósito, no caso o diretor de foro, as providências necessárias 

para a destruição, restituição, baixa nos livros de registros, etc.

Assim, sendo atribuição do juiz diretor até mesmo a destruição de objetos 

depositados em juízo, de certo também o é a realização de eventuais 

leilões quando já houve destinação aos objetos pelo juiz criminal, como é o 

caso destes autos.

2) Feito isso, não havendo pendências, ARQUIVE-SE.

Cumpra-se.

Colíder-MT, 2 de julho de 2018.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 85207 Nr: 2607-25.2013.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: PRIMEIRA PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAYKSON DOUGLAS DA SILVA, MAURICIO 

DA SILVA FILHO, EDEMIR BENEDITO DA SILVA, VALDENIR EZIDIO DA 

COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIERME FRANCISCO MEIRA 

DA SILVA - OAB:11811, REGINALDO MONTEIRO DE OLIVEIRA - 

OAB:9945/MT

 Autos nº. 2607-25.2013.811.0009 - Código nº. 85207

Despacho

Vistos, etc.

1. Ante o teor da certidão de fl. 819, e considerando que não há 

informação discriminada nesses autos sobre com qual dos réus foram 

apreendidos cada bem, DETERMINO a intimação dos mesmos para que, em 

10 dias, cada um diga o que foi apreendido consigo para fins de 

restituição, conforme sentença, fl. 548, sob pena de ser decretada perda.

2. Para o caso de não serem encontrados para intimação pessoal, 

INTIME-OS por edital.

3. Outrossim, constata-se que às fls. 87/88, encontram-se valores 

depositados, sobre os quais também deverão se manifestar os réus, 

identificando o proprietário, visto que conforme auto de apreensão foram 

apreendidos com os mesmos (fls. 40/41).

4. Finalmente, quanto ao bem descrito à fl. 173, item 8, verifica-se que 

pertence ao réu Edemir Benedito da Silva, assim deverá ser restituído ao 

mesmo, de modo que não será objeto de identificação pelos réus, 

conforme item 1 descrito acima, posto que devidamente indicado a 

propriedade do réu supramencionado.

Às providências.

Cumpra-se. Expedindo-se o necessário.

Colíder/MT, 02 de julho de 2018.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 104935 Nr: 1318-18.2017.811.0009

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ÍRIS DONASSAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTE JUÍZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISMAILI DE OLIVEIRA 

DONASSAN - OAB:16.045/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 1318-18.2017.811.0009 – Código nº. 104935

Despacho

Vistos, etc.
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1. Ante a certidão de fl. 23, DETERMINO a intimação pessoal do requerente 

para fins da decisão de fl. 21.

2. Para o caso de não ser encontrado para intimação pessoal, INTIME-SE 

por edital.

Às providências.

Cumpra-se. Expedindo-se o necessário.

Colíder/MT, 2 de julho de 2018.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000756-55.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

A. A. DE ALMEIDA - COMERCIO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOURDES CANDIDO OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DESPACHO Processo: 

1000756-55.2018.8.11.0009. REQUERENTE: A. A. DE ALMEIDA - 

COMERCIO - ME REQUERIDO: LOURDES CANDIDO OLIVEIRA Vistos. 

Verifica-se que o acordo de Id. 13439878 foi homologado no Num. 

13498778 - Pág. 1. Cumpra-se as determinações lá constantes. 

Intimem-se. Às providências. Colíder, 1º de julho de 2018.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010268-11.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON GIZONI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILSON GOULART OAB - MT18669/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Expedido por ordem do(a) MM. 

FERNANDO KENDI ISHIKAWA Processo: 8010268-11.2016.8.11.0009 Parte 

EXEQUENTE: VIVO S/A Parte Ré: EXECUTADO: ADILSON GIZONI 

FINALIDADE: INTIMAR a parte executada, na pessoa do(a) advogado(a), 

para pagar em 15 (quinze) dias o valor reclamado 2.312,79 (dois mil e 

trezentos e doze reais e setenta e nove centavos), conforme id.: 

10809743, a contar esse prazo da efetiva intimação, conforme 

demonstrativo de débito apresentado, sob pena de penhora on-line pelo 

sistema BacenJud, nos termos da decisão judicial de id. 11175954. Colíder, 

03/07/2018. SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER 

E INFORMAÇÕES: AVENIDA VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, 

TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 

78500-000 - TELEFONE: (66) 35411285

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010188-81.2015.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

FREDERICO STECCA CIONI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ ALEXANDRE COMBAT DE FARIA TAVARES OAB - MT0018477A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Expedido por ordem do(a) MM. 

MAURICIO ALEXANDRE RIBEIRO Processo: 8010188-81.2015.8.11.0009 

Parte Autora: EXEQUENTE: FREDERICO STECCA CIONI Parte Ré: 

EXECUTADO: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT . 

Finalidade: Intimar a parte exequente, para querendo, pugnar o que 

entender de direito, no prazo de cinco dias. Colíder, 03/07/2018. SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER E INFORMAÇÕES: 

AVENIDA VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 

3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 - TELEFONE: 

(66) 35411285

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000675-09.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO APARECIDO VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA DA FONSECA ROSAS OAB - MT19926/O (ADVOGADO)

NEUZA BATISTA DA SILVA OAB - MT0016598A (ADVOGADO)

WEDERSON FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012611A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

LOJAS AVENIDA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT0004676A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DECISÃO Processo: 

1000675-09.2018.8.11.0009. REQUERENTE: MARCELO APARECIDO 

VIEIRA REQUERIDO: CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA., 

LOJAS AVENIDA LTDA Vistos. I - RELATÓRIO Trata-se de ação de 

declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos morais e 

antecipação de tutela proposta pela parte autora em desfavor da parte ré. 

Afirma a parte autora ter sido inscrita indevidamente no cadastro de 

inadimplentes pela parte ré, que, procurada, não resolveu 

administrativamente tal inconsistência, não restando outra saída senão a 

propositura da presente. Dai requer, liminarmente, a exclusão de seu nome 

do cadastro de proteção ao crédito até decisão final. No mérito, pede a 

declaração de inexistência do débito e a condenação da parte ré ao 

pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 

(dez mil reais), tudo com a inversão do inversão do ônus da prova. II - 

FUNDAMENTAÇÃO II.1 - Do pedido liminar O art. 300 do Novo Código de 

Processo Civil estabelece que a tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. Extrai-se do referido 

dispositivo que havendo probabilidade de o direito existir aliado ao perigo 

de dano, tem-se como requisito suficiente para a concessão da tutela 

antecipada, não mais necessitando de prova inequívoca capaz de 

autorizar sentença de mérito favorável, como outrora se exigia. No 

particular, o pedido liminar não merece acolhimento, pois que inexistente 

lastro probatório mínimo de que a parte autora efetivamente tentou a 

resolução administrativa do problema. É que tal assertiva poderia ser 

corroborada por protocolos seja perante a respectiva empresa, seja 

perante o serviço de atendimento ao consumidor, seja perante a ouvidoria, 

seja perante agências reguladoras ou instituições de controle (ANATEL, 

ANEEL, ANCINE, ANAC, ANTAQ, ANTT, ANP, ANVISA, ANS, ANA, ANM, 

Comissão de Valores Mobiliários e Banco Central do Brasil), seja perante o 

PROCON, existente na Comarca de Colíder. II.2 - Da inversão do ônus da 

prova A alegação da parte autora é verossímil ou é ela hipossuficiente, o 

que a atrair a facilitação da defesa dos direitos do consumidor, nos termos 

do inciso VIII, do art. 6º, da Lei 8.078/90. De outro lado, para aqueles que 

alegam a inexistência do débito, especialmente em relações 

consumeristas, a prova fica extremamente difícil, para não falar 

impossível, caso não se adote a distribuição dinâmica do ônus da prova. 

Assim, como há apuração de consumo contestada pela parte autora, muito 

mais fácil, simples e equânime a inversão do ônus probatório, de modo que 

a parte ré, empresa concessionária de serviço público, notoriamente 

estruturada, comprove a eventual regularidade da cobrança que ensejou o 

objurgado apontamento. III - DISPOSITIVO Ante o exposto: a) INDEFIRO O 

PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA por não haver demonstração, ao menos 
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por ora, da probabilidade de o direito existir e/ou do perigo de dano ou do 

risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, “caput”, do 

NCPC. b) DEFIRO o pedido de inversão do ônus probatório e determino que 

a parte ré, empresa notoriamente estruturada e estabelecida nesta 

Comarca, comprove a eventual regularidade da cobrança que ensejou o 

objurgado apontamento, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do Código de 

Defesa do Consumidor. IV - DISPOSIÇÕES FINAIS Caso já não tenha sido 

designada, proceda, a Secretaria Judiciária, à designação de mais uma 

audiência de conciliação, conforme a disponibilidade da pauta (mutirão 

conciliatório). Cite-se a parte reclamada para comparecer à audiência de 

conciliação designada ou a ser designada, consignando-se que poderá 

ser oferecida defesa escrita ou oral, por meio de advogado, até 05 (cinco) 

dias após a audiência de conciliação, conforme preconiza o Enunciado 

Cível 04 dos Juizados Especiais de Mato Grosso, sob pena de, não 

contestada a ação, presumirem-se aceitos como verdadeiros os fatos 

articulados pela parte autora, na forma do art. 20 da Lei 9.099/95. 

Intime-se a parte autora. Cumpra-se COM URGÊNCIA. Colíder, 26 de junho 

de 2018.

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000831-65.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO REVOREDO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO LAVEZZO OAB - MT0005709A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FAZENDA PÚBLICA ESTADO DE SÃO PAULO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DECISÃO Processo: 

1000831-65.2016.8.11.0009. EXEQUENTE: SERGIO REVOREDO 

EXECUTADO: FAZENDA PÚBLICA ESTADO DE SÃO PAULO Vistos. 

Tratam-se de recursos inominados interpostos pelas partes, às quais se 

insurgiram contra a sentença prolatada. Quanto ao recurso interposto pela 

parte requerida, observa-se que ela tomou ciência do decisório em 

27/11/2017 (Num. 11829160 - Pág. 1), ingressando com o mencionado 

recurso em 25/01/2018. Entanto, àquela altura, vê-se que esgotado o 

prazo recursal de 10 (dez) dias, previsto no art. 42 da Lei 9.099/95, 

conforme certificado pela zelosa Secretaria Judicial (Num. 13029262 - 

Pág. 1). Ante o exposto, não conheço do recurso apresentado pela 

requerida, por ausência de requisito de admissibilidade (tempestividade). 

Já em relação ao recurso interposto pela parte autora, verifica-se que a 

alegada hipossuficiência da parte requerente não restou demonstrada. 

Malgrado a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência 

seja assegurada pelo art. 99, § 3º, do NCPC, a Constituição da República 

Federativa do Brasil de 1988, em seu art. 5º, inciso LXXIV, prevê que tal 

benefício será concedido para aqueles que comprovarem a insuficiência 

de recursos: “Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de 

qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros 

residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 

igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: LXXIV - o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

COMPROVAREM insuficiência de recursos;” (sem destaques no original). 

Assim, intime-a, por meio de seu procurador, para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, comprove o alegado, acostando aos autos cópia de carteira 

de trabalho/holerite, extrato de movimentação de conta bancária dos 

últimos 03 (três) meses ou declaração atualizada do imposto de renda 

(IRPF), a fim de se aferir eventual hipossuficiência. Além disso, em se 

tratando de pessoa casada ou união estável, necessário se faz a juntada 

dos mesmos comprovantes acima declinados do cônjuge ou companheiro. 

É que a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso adota o limite de 

renda familiar mensal líquida de 03 (três) salários mínimos para a 

presunção legal de hipossuficiência, nos termos do art. 1º, “caput”, da 

Resolução nº 90/2017-CSDP, podendo ser elastecida para até 05 (cinco) 

salários mínimos quando mais de uma pessoa contribuir para ela, na forma 

dos §§ 1º e 2º, observadas as demais disposições dos §§ 3º a 5º e 7º, 

todos da referida disposição normativa: “Artigo 1º. Será presumido 

hipossuficiente de recursos, para fins de assistência jurídica pela 

Defensoria Pública, aquele que comprovar renda mensal familiar líquida de 

até três salários mínimos. § 1º. Renda familiar mensal é a soma dos 

rendimentos auferidos mensalmente pela entidade familiar, composta pelo 

casal e filhos que contribuam para o sustento do lar. § 2º. Quando mais de 

uma pessoa contribuir para a renda familiar líquida, o parâmetro para a 

atuação da Defensoria Pública será de até cinco salários mínimos. § 3º. 

Para aferição da renda familiar líquida deverão ser deduzidas as parcelas 

referentes ao INSS, ao Imposto de Renda e aos valores concedidos por 

programas oficiais de transferência de renda e de benefícios 

assistenciais. § 4º. Não serão computados para o fim de se aferir a renda 

mensal familiar os filhos maiores de idade e outros parentes que estejam 

residindo temporariamente na casa dos interessados. § 5º. Na hipótese de 

duas ou mais famílias residirem no mesmo teto, mas com despesas 

separadas, cada uma delas que buscar os serviços da Defensoria Pública 

deverá ser analisada separadamente para efeitos de aferimento da renda 

mensal familiar. § 7º. Havendo possibilidade de solução consensual do 

conflito, judicial ou extrajudicialmente, o limite previsto no caput e no § 2º 

será aferido apenas em relação à pessoa física que originalmente 

procurou o atendimento”. Equânime, proporcional e razoável a adoção por 

este Juízo dos parâmetros estipulados para a atuação do órgão 

constitucional que tem por escopo a defesa dos necessitados, na forma 

do art. 134, “caput”, da CRFB/88, de modo a se aferir pela concessão ou 

não da gratuidade da justiça. Acrescenta-se que para sanar quaisquer 

dúvidas, este Juízo efetuará pesquisas pelos Sistemas RENAJUD, 

BACENJUD, INFOJUD e CAGED, inclusive com acesso aos dados da 

Receita Federal. Sem a comprovação, deverá a parte autora recolher o 

preparo recursal no prazo acima assinalado, incluindo-se as custas e 

despesas processuais dispensadas no primeiro grau de jurisdição, na 

determinação do parágrafo único do art. 54 da Lei 9.099/95. Ressalta-se 

que o não atendimento das providências acima declinadas acarretará na 

deserção do recurso inominado (art. 42, § 1º, da Lei 9.099/95). Decorrido 

o prazo sem manifestação, certifique-se. Após, voltem-me os autos 

conclusos. Cumpra-se. Colíder, 28 de junho de 2018.

Comarca de Comodoro

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 87973 Nr: 1505-46.2016.811.0046

 AÇÃO: Restauração de Autos->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRIMEIRA VARA - COMARCA DE COMODORO, 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS HENRIQUE BRASIL 

BARBOSA - OAB:3983

 Diante do Exposto, e em consonância com o parecer do Ministério Público, 

julgo extinta a punibilidade do autor do fato RODRIGO LOPES, qualificado 

nos autos, ante a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, 

o que faço com fulcro assente no artigo 107, inciso IV, c.c artigo 109, 

inciso IV, todos do Código Penal.Após o trânsito em julgado da presente 

decisão, proceda a escrivania as baixas e anotações necessárias, 

comunicando o cartório distribuidor, arquivando-se os autos.Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 100367 Nr: 1048-77.2017.811.0046

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS SICREDI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Diego Braga Luiz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA REGINA MARTINS - 

OAB:34.607/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que em cumprimento ao artigo 162, § 4º do CPC, 

impulsiono estes autos, com o fim de intimar a parte autora para efetuar o 

pagamento da diligência do oficial de justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, a 
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fim de que possa ser cumprido o mandado, devendo o depósito ser 

efetuado de acordo com o Provimento 07/2017-CGJ. (Acessar o site do 

Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na 

barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do 

Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página selecionar o 

tópico Emissão de Guia de Diligência).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 78047 Nr: 2396-04.2015.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEBORA SOUZA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RANULFO DE AQUINO NUNES - 

OAB:2242/MT

 Impulsiono o presente feito, a fim de intimar o defensor constituído da 

denunciada para, no prazo legal de 05 dias, apresentar alegações finais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 77619 Nr: 2222-92.2015.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NICHOLAS SELZLER KLAHOLD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLOBAL VILLAGE TELCON S.A - GVT, 

COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA – COPEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ ANTONIO 

WESCHENFELDER - OAB:18203/O MT, NICHOLAS SELZLER KLAHOLD - 

OAB:93.237/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAYROUZ MAHALA ARFOX - 

OAB:13033, MICHELE SUCKOW LOSS - OAB:32678

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 26 da 

portaria 03/2017 deste juízo, certifico que nos autos foi apresentado um 

recurso de apelação, de forma que neste momento, intimo a parte 

recorrida a apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 31989 Nr: 179-61.2010.811.0046

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TATIANA SILVA PESSOA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELICIANO JOSE CELESTINO, AELTON 

CELESTINO VIANA, MANOEL CELESTINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELBIO GONZALEZ - OAB:7241-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUAREZ VASCONCELOS - 

OAB:5.460-B

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 2º da 

portaria 03/2017 deste juízo impulsiono o presente feito intimando a parte 

requerente para manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, com relação a 

petição de fls. 137.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 85832 Nr: 809-10.2016.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUSSELINO DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RIAN DIULICE CORDEIRO DA 

SILVA - OAB:18.139/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 2º da 

portaria 03/2017 deste juízo, INTIMO a parte autora da sentença abaixo 

transcrita: "Vistos. Trata-se de AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENÉFICO 

PREVIDENCIÁRIO (AUXILIO DOENÇA) - C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA E PEDIDO DE CONVERSÃO EM APOSENTADORIA, proposta por 

JUSSELINO DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS, em face de INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, todos qualificados nos autos. Conforme 

certificado às fls. 50 e 55, o requerente se mudou sem informar seu novo 

endereço ao juízo, bem como intimado a manifestar-se o procurador da 

parte quedou-se inerte. Tenho que, no presente caso, em razão da 

mudança de endereço sem informar o juízo, é caso de extinção por 

abandono. Diante do exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, sem 

resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, III do Código de 

Processo Civil. Observadas as formalidades legais, arquive-se."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 32222 Nr: 409-06.2010.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIEL GIONGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO GARCIA TATIM - 

OAB:8187-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A OAB/MT, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 28 da 

portaria 03/2017 deste juízo, CERTIFICO que nos autos foi requerido o 

cumprimento de sentença de obrigação de pagar quantia certa, e que tal 

petição se encontra devidamente instruída com o demonstrativo de 

cálculo, razão pela qual INTIMO a parte executada para pagar o débito, no 

prazo de 15 dias, acrescido de custas, se houver, sob pena de multa de 

10% e honorários advocatícios no mesmo montante. CERTIFICO também 

que neste momento realizo a mudança de classe processual.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 60397 Nr: 2164-94.2012.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NORTE BRASIL TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAQUIM VICENTE DE SOUZA, JOÃO 

BATISTA RIELLI VICTORELLI, GERALDO HENRIQUE RIELLI VICTORELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO VINICIUS SILVA GORAIB 

- OAB:158.029 OAB/SP, RICARDO MARTINEZ - OAB:149028 OAB/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ LUIZ GIUDICISSI 

CUNHA - OAB:OAB/PR 19757, CAIO HENRIQUE MOREIRA ROMAN - 

OAB:18876/O, CARLA REGINA NAKAZONE KIDO - OAB:61447, MARLOS 

LUIZ BERTONI - OAB:OAB/PR 44933

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 13 da 

portaria 03/2017 deste juízo, certifico a tempestividade da contestação 

apresentada e intimo a parte autora para que apresente impugnação no 

prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 34271 Nr: 2456-50.2010.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDO ZONTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO MÁRIO COCCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO RANDAZZO NETO - 

OAB:3504-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a parte autora para retirar nesta secretaria a Carta Precatória 

expedida no presente feito com o fim de promover a devida distribuição no 

Juízo Deprecado, devendo ainda, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar 

nos autos a distribuição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 27485 Nr: 1624-85.2008.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KAMAD MADEIRAS LTDA, GERALDINO JOSÉ 

CAPRONI, SEILA MARIA ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDYEN VALENTE CALEPSIS - 

OAB:8767, EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - 

OAB:13.431-B/MT, SAMIR BENNETT BUAINAIN - OAB:13373

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a parte exequente para manifestar, no prazo legal, quanto a 

correspondência devolvida de fls. 101, enviada para intimar a sócia Seila 

Maria Alves da Silva, com a anotação dos Correios "não existe o número".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 114994 Nr: 7382-30.2017.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO NOROESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIO DE PIZZA COMODORO LTDA, 

GILBERTO JOAQUIM DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OTTO MARQUES DE SOUZA - 

OAB:12.404-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 30 da 

portaria 03/2017 deste juízo, CERTIFICO que o exequente foi intimado via 

DJE para informar o endereço do executado, porém, decorridos 30 (trinta) 

dias não se manifestou, impulsiono portanto o presente feito 

encaminhando ao setor responsável para que o executado seja intimado 

pessoalmente por meio de carta para se manifestar em 5 (cinco) dias sob 

pena de extinção.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 113047 Nr: 6541-35.2017.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CPL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RANULFO DE AQUINO NUNES - 

OAB:2242/MT

 Impulsiono o presente feito, a fim de intimar o defensor constituído do réu 

para, no prazo de 05 dias, apresentar alegações finais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 96732 Nr: 5135-13.2016.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Credisul -. Cooperativa de Crédito Rural do Sul de 

Rondônia LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CABRAL OLIVEIRA E OLIVEIRA LTDA ME, 

MILTON DOS SANTOS OLIVEIRA, ROSELI LUCIA CABRAL OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE TESSARO - OAB:1562

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 31 da 

portaria 03/2017 deste juízo, CERTIFICO que inexiste indicação de bens 

nos autos, desta forma INTIMO o exequente para se manifestar em 05 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 37802 Nr: 2500-35.2011.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSIS, CASTRO, VIGO E STUART ADVOGADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JZ COMERCIO DE PNEUS LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077/A, ANDRÉ STUART SANTOS - OAB:10637, GUILHERME F. 

FIGUEIREDO DE CASTRO - OAB:10647

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HENRIQUE CRISTOVAO 

ALMEIDA - OAB:9585 MT, LINDOLFO ALVES DA COSTA - OAB:4366

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 3º da 

portaria 03/2017 deste juízo, impulsiono estes autos para intimar o 

advogado da parte autora para proceder a retirada da Certidão de Crédito 

no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 35024 Nr: 3207-37.2010.811.0046

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LACERDA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOLDA & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YURI SILVA DIAS - OAB:16729-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que em cumprimento a Legislação vigente, impulsiono 

estes autos, com o fim de intimar a Procuradoria Municipal para, no prazo 

legal, requerer o que de direito, sob pena de arquivamento dos autos.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 103560 Nr: 2471-72.2017.811.0046

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PFS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MAIARA DOS REIS SILVA, Cpf: 

05396369167, Rg: 2065590-8, Filiação: Adriana dos Reis e Valdeci 

Santana da Silva, data de nascimento: 17/12/1994, natural de Pontes e 

Lacerda-MT, solteiro(a), Telefone 6596402338. atualmente em local incerto 

e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Em face do exposto, julgo IMPROCEDENTE a presente ação e 

determino o arquivamento do presente feito, mediante as anotações e 

baixas necessárias.Intimem-se os interessados.Ciência ao MP.P.R.I.C.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Edmo Batista Aguera, 

digitei.

Comodoro, 27 de junho de 2018

Shirley Regina Ribeiro Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 74561 Nr: 961-92.2015.811.0046

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MICAELA SOARES DA SILVA, Cpf: 

05042830146, Rg: 1252342, Filiação: Fatima Soares dos Santos e Jose 

Soares da Silva, data de nascimento: 27/06/1993, brasileiro(a), natural de 

Ji Paraná-RO, convivente, do lar, Telefone 65-9312-1060 e atualmente em 

local incerto e não sabido EBERSON MATURANA DE SOUZA, Cpf: 

01118208200, Rg: 2788364-7, Filiação: Nilceia Maturana e Luciano 

Godinho de Souza, data de nascimento: 06/03/1990, brasileiro(a), natural 

de Espigão D'oeste-RO, solteiro(a), vaqueiro, Telefone 66-9932-9144. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Em face do exposto, julgo PROCEDENTE a presente ação, 

tornando definitiva a medida protetiva deferida nos autos. Saliento que 

esta decisão possui natureza REBUS SIC STANTIBUS, ou seja, enquanto a 

situação de fato perdurar, valem as medidas deferidas.Após o trânsito em 
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julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias.Ciência ao MP.P.R.I.C.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Edmo Batista Aguera, 

digitei.

Comodoro, 30 de junho de 2018

Shirley Regina Ribeiro Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 40178 Nr: 1193-12.2012.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOELMA PINTO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO CLEITON ARAUJO DE 

MEDEIROS - OAB:15107, JOSÉ ROBERTO OLIVEIRA COSTA - 

OAB:OAB/MT 6456-A

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 28 da 

portaria 03/2017 deste juízo, CERTIFICO que nos autos foi requerido o 

cumprimento de sentença de obrigação de pagar quantia certa, e que tal 

petição se encontra devidamente instruída com o demonstrativo de 

cálculo, razão pela qual INTIMO a parte executada para pagar o débito, no 

prazo de 15 dias, acrescido de custas, se houver, sob pena de multa de 

10% e honorários advocatícios no mesmo montante. CERTIFICO também 

que neste momento realizo a mudança de classe processual.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 37977 Nr: 2675-29.2011.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO VITORIO ORSO, ERNANI ORSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON CESAR FREI ALEXO - 

OAB:7069- MT, BRUNA GHEDIN - OAB:21664, GASTÃO BATISTA 

TAMBARA - OAB:12529-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:13241-A/MT, ELADIO MIRANDA LIMA - OAB:13242-A

 Intimar a parte requerente para efetuar, no prazo de 15 (quinze) dias, o 

pagamento de multa, por litigância de má-fé, no valor atualizado de R$ 

1.100,00 (um mil e cem reais).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 93310 Nr: 3543-31.2016.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIO CESAR GEBAULA CUSTODIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROMILSON FERNANDES DA 

SILVA - OAB:5109-RO

 Impulsiono o presente feito, a fim de intimar o defensor constituído do réu 

para, no prazo de 05 dias, apresentar alegações finais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 31460 Nr: 2557-24.2009.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE LOURDES BRAGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE BESSON BISSI - 

OAB:11228, LENILDO NUNES PEREIRA - OAB:3538/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a parte autora para manifestar, no prazo legal, quanto a 

impugnação de fls. 167/168.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 112118 Nr: 6196-69.2017.811.0046

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIO ANTONIO FARIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO BRAZ ZONTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHARLTON DAILY GRABNER - 

OAB:228

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Fica a parte autora intimada a recolher a diligência do oficial de justiça 

para cumprimento do mandado de intimação, a propósito da decisão 

proferida em 25/06/2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 105732 Nr: 3429-58.2017.811.0046

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MGADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EAB, NM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: POLYANA LUSTOSA BEZERRA - 

OAB:8.210 OAB/RO, RODRIGO SAMPAIO SOUZA - OAB:15102

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista a r. sentença prolatada nos autos, impulsiono o presente 

feito com a finalidade de intimar a parte autora para que tenha ciência 

daquela, a fim de que, após transcorrido o prazo recursal, seja certificado 

o trânsito em julgado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 122255 Nr: 3050-83.2018.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLINDA NAMBIQUARA KITHÃULU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 122255

VISTOS, ETC.

 Compulsando aos autos, verifico que a requerente é pessoa analfabeta, 

pelo que a declaração de residência deve ser acompanhada da assinatura 

de duas testemunhas, por aplicação analógica do art. 595, do CC.

Ainda, não há nos autos qualquer prova acerca dos rendimentos da 

requerente, sendo necessária um mínimo de prova para concessão da 

justiça gratuita.

 Nessa toada, determino que proceda com a emenda à inicial para o fim de 

juntar aos autos declaração de residência, devidamente assinado pela 

parte, ante o pedido de justiça gratuita formulado, sendo que caso a parte 

autora necessite assinar a rogo deverá ainda juntar declaração de 

endereço, devidamente subscrita por 02 (duas) testemunhas, no prazo de 

15 (quinze) dias sob pena de incorrer nos termos do art. 321, parágrafo 

único do CPC.

 Cientifique-se na oportunidade o autor que o não cumprimento ocasionará 

no indeferimento da petição inicial conforme preceitua o art. 321, 

paragrafo único, CPC.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 28 de junho de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 122257 Nr: 3052-53.2018.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: CARLINDA NAMBIQUARA KITHÃULU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ BNG CONSIGNADO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 122257

VISTOS, ETC.

 Compulsando aos autos, verifico que a requerente é pessoa analfabeta, 

pelo que a declaração de residência deve ser acompanhada da assinatura 

de duas testemunhas, por aplicação analógica do art. 595, do CC.

Ainda, não há nos autos qualquer prova acerca dos rendimentos da 

requerente, sendo necessária um mínimo de prova para concessão da 

justiça gratuita.

 Nessa toada, determino que proceda com a emenda à inicial para o fim de 

juntar aos autos declaração de residência, devendo ser acompanhada da 

assinatura de 02 (duas) testemunhas, sendo que caso a parte requerente 

necessite assinar a rogo deverá ainda juntar declaração de 

hipossuficiência, bem como, comprove tal declaração, ante o pedido de 

justiça gratuita formulado, devidamente subscrita por 02 (duas) 

testemunhas, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incorrer nos 

termos do art. 321, parágrafo único, do CPC.

 Cientifique-se na oportunidade o requerente que o não cumprimento 

ocasionará no indeferimento da petição inicial conforme preceitua o art. 

321, paragrafo único, do CPC.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 29 de junho de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 122258 Nr: 3053-38.2018.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLINDA NAMBIQUARA KITHÃULU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ BNG CONSIGNADO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 122258

VISTOS, ETC.

 Compulsando aos autos, verifico que a requerente é pessoa analfabeta, 

pelo que a declaração de residência deve ser acompanhada da assinatura 

de duas testemunhas, por aplicação analógica do art. 595, do CC.

Ainda, não há nos autos qualquer prova acerca dos rendimentos da 

requerente, sendo necessária um mínimo de prova para concessão da 

justiça gratuita.

 Nessa toada, determino que proceda com a emenda à inicial para o fim de 

juntar aos autos declaração de residência, devendo ser acompanhada da 

assinatura de 02 (duas) testemunhas, sendo que caso a parte requerente 

necessite assinar a rogo deverá ainda juntar declaração de 

hipossuficiência, ante o pedido de justiça gratuita formulado, devidamente 

subscrita por 02 (duas) testemunhas, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de incorrer nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC.

 Cientifique-se na oportunidade o requerente que o não cumprimento 

ocasionará no indeferimento da petição inicial conforme preceitua o art. 

321, paragrafo único, do CPC.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 29 de junho de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 122390 Nr: 3106-19.2018.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUTIMIO NAMBIQUARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 122390

VISTOS, ETC.

 Compulsando aos autos, verifico que ainda não há nos autos qualquer 

prova acerca dos rendimentos do requerente, sendo necessária um 

mínimo de prova para concessão da justiça gratuita.

 Nessa toada, determino que proceda com a emenda à inicial para o fim de 

juntar aos autos declaração de hipossuficiência, bem como, comprove tal 

declaração, ante o pedido de justiça gratuita formulado, devidamente 

assinado pela parte requerente, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de incorrer nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC.

 Cientifique-se na oportunidade o requerente que o não cumprimento 

ocasionará no indeferimento da petição inicial conforme preceitua o art. 

321, paragrafo único, do CPC.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 29 de junho de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 122393 Nr: 3109-71.2018.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUTIMIO NAMBIQUARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 122393

VISTOS, ETC.

 Compulsando aos autos, verifico que ainda não há nos autos qualquer 

prova acerca dos rendimentos do requerente, sendo necessária um 

mínimo de prova para concessão da justiça gratuita.

 Nessa toada, determino que proceda com a emenda à inicial para o fim de 

juntar aos autos declaração de hipossuficiência, bem como, comprove tal 

declaração, ante o pedido de justiça gratuita formulado, devidamente 

assinado pela parte requerente, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de incorrer nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC.

 Cientifique-se na oportunidade o requerente que o não cumprimento 

ocasionará no indeferimento da petição inicial conforme preceitua o art. 

321, paragrafo único, do CPC.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 29 de junho de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 122399 Nr: 3113-11.2018.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUTIMIO NAMBIQUARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMC S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 122399

VISTOS, ETC.

 Compulsando aos autos, verifico que ainda não há nos autos qualquer 

prova acerca dos rendimentos do requerente, sendo necessária um 

mínimo de prova para concessão da justiça gratuita.

 Nessa toada, determino que proceda com a emenda à inicial para o fim de 

juntar aos autos declaração de hipossuficiência, bem como, comprove tal 

declaração, ante o pedido de justiça gratuita formulado, devidamente 

assinado pela parte requerente, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de incorrer nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC.

 Cientifique-se na oportunidade o requerente que o não cumprimento 

ocasionará no indeferimento da petição inicial conforme preceitua o art. 
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321, paragrafo único, do CPC.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 29 de junho de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 122510 Nr: 3158-15.2018.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUTIMIO NAMBIQUARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ BNG CONSIGNADO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 122510

VISTOS, ETC.

 Compulsando aos autos, verifico que ainda não há nos autos qualquer 

prova acerca dos rendimentos do requerente, sendo necessária um 

mínimo de prova para concessão da justiça gratuita.

 Nessa toada, determino que proceda com a emenda à inicial para o fim de 

juntar aos autos declaração de hipossuficiência, bem como, comprove tal 

declaração, ante o pedido de justiça gratuita formulado, devidamente 

assinado pela parte requerente, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de incorrer nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC.

 Cientifique-se na oportunidade o requerente que o não cumprimento 

ocasionará no indeferimento da petição inicial conforme preceitua o art. 

321, paragrafo único, do CPC.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 29 de junho de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 122513 Nr: 3159-97.2018.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUTIMIO NAMBIQUARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ BNG CONSIGNADO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

 Compulsando aos autos, verifico que ainda não há nos autos qualquer 

prova acerca dos rendimentos do requerente, sendo necessária um 

mínimo de prova para concessão da justiça gratuita.

 Nessa toada, determino que proceda com a emenda à inicial para o fim de 

juntar aos autos declaração de hipossuficiência, bem como, comprove tal 

declaração, ante o pedido de justiça gratuita formulado, devidamente 

assinado pela parte requerente, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de incorrer nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC.

 Cientifique-se na oportunidade o requerente que o não cumprimento 

ocasionará no indeferimento da petição inicial conforme preceitua o art. 

321, paragrafo único, do CPC.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 29 de junho de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 122519 Nr: 3164-22.2018.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUNICE NAMBIKUARA HALOTESU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO CETELEM S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o despacho de ref: 04, impulsiono o presente feito com a 

finalidade de intimar a parte requerente para, no prazo de 15 dias, 

emendar a inicial juntando nos autos declaração de residência, devendo 

ser acompanhada da assinatura de 02 (duas) testemunhas, sendo que 

caso a parte requerente necessite assinar a rogo deverá ainda juntar 

declaração de hipossuficiência, bem como, comprove tal declaração, ante 

o pedido de justiça gratuita formulado, devidamente subscrita por 02 

(duas) testemunhas, sob pena de incorrer nos termos do art. 321, 

parágrafo único, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 122520 Nr: 3165-07.2018.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUNICE NAMBIKUARA HALOTESU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ BNG CONSIGNADO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o despacho de ref: 04, impulsiono o presente feito com a 

finalidade de intimar a parte requerente para, no prazo de 15 dias, 

emendar a inicial juntando nos autos declaração de residência, devendo 

ser acompanhada da assinatura de 02 (duas) testemunhas, sendo que 

caso a parte requerente necessite assinar a rogo deverá ainda juntar 

declaração de hipossuficiência, bem como, comprove tal declaração, ante 

o pedido de justiça gratuita formulado, devidamente subscrita por 02 

(duas) testemunhas, sob pena de incorrer nos termos do art. 321, 

parágrafo único, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 122526 Nr: 3169-44.2018.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULINA NAMBIKUARA WAKALITESU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ BNG CONSIGNADO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o despacho de ref: 04, impulsiono o presente feito com a 

finalidade de intimar a parte requerente para, no prazo de 15 dias, 

emendar a inicial juntando nos autos declaração de residência, devendo 

ser acompanhada da assinatura de 02 (duas) testemunhas, sendo que 

caso a parte requerente necessite assinar a rogo deverá ainda juntar 

declaração de hipossuficiência, bem como, comprove tal declaração, ante 

o pedido de justiça gratuita formulado, devidamente subscrita por 02 

(duas) testemunhas, sob pena de incorrer nos termos do art. 321, 

parágrafo único, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 122528 Nr: 3171-14.2018.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULINA NAMBIKUARA WAKALITESU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ BNG CONSIGNADO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o despacho de ref: 04, impulsiono o presente feito com a 

finalidade de intimar a parte requerente para, no prazo de 15 dias, 

emendar a inicial juntando nos autos declaração de residência, devendo 

ser acompanhada da assinatura de 02 (duas) testemunhas, sendo que 

caso a parte requerente necessite assinar a rogo deverá ainda juntar 

declaração de hipossuficiência, bem como, comprove tal declaração, ante 

o pedido de justiça gratuita formulado, devidamente subscrita por 02 

(duas) testemunhas, sob pena de incorrer nos termos do art. 321, 
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parágrafo único, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 122531 Nr: 3174-66.2018.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULINA NAMBIKUARA WAKALITESU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ BNG CONSIGNADO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o despacho de ref: 04, impulsiono o presente feito com a 

finalidade de intimar a parte requerente para, no prazo de 15 dias, 

emendar a inicial juntando nos autos declaração de residência, devendo 

ser acompanhada da assinatura de 02 (duas) testemunhas, sendo que 

caso a parte requerente necessite assinar a rogo deverá ainda juntar 

declaração de hipossuficiência, bem como, comprove tal declaração, ante 

o pedido de justiça gratuita formulado, devidamente subscrita por 02 

(duas) testemunhas, sob pena de incorrer nos termos do art. 321, 

parágrafo único, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 105468 Nr: 3305-75.2017.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADAIR PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA LEITE HEINSCH - 

OAB:12845

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista a r. sentença prolatada nos autos na ref: 72, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de intimar a parte requerente para que 

tenha ciência daquela, a fim de que, após transcorrido o prazo recursal, 

seja certificado o transito em julgado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 79790 Nr: 3102-84.2015.811.0046

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADELAR ANTUNES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CAMPOS DE JÚLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ FARIA - 

OAB:10.917-A, RAFAEL EVANGELISTA DA SILVA - OAB:20590/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista a r. sentença prolatada nos autos na ref: 82, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de intimar a parte autora para que tenha 

ciência daquela, a fim de que, após transcorrido o prazo recursal, seja 

certificado o transito em julgado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 38862 Nr: 3560-43.2011.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA LEITE HEINSCH - 

OAB:12845

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista a juntada de recurso de Apelação acostada nos autos 

pela parte requerida, impulsiono o presente feito com a finalidade de 

intimar a parte requerente para, no prazo legal, apresentar as 

contrarrazões.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 72732 Nr: 223-07.2015.811.0046

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: O MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE 

RONDOLÂNDIA - MT, LUIZ FRANCISCO DA SILVA, FABIO FRAZÃO 

VILANOVA, RODRIGO SAMPAIO SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDILEI TENORIO VOLKWEIS - 

OAB:4915, GENECI ALVES APOLINARIO - OAB:RO/1007, HERISSON 

MORESCHI RICHTER - OAB:3045/RO, LUIZ FRANCISCO DA SILVA - 

OAB:2.059 OAB/RO

 Tendo em vista a juntada de recurso de Apelação pela parte autora na 

ref: 62, impulsiono o presente feito com a finalidade de intimar a parte 

apelada para, no prazo legal, apresentar as contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 77633 Nr: 2231-54.2015.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO CARLOS OLIVEIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO 

GONÇALVES - OAB:16681

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista a decisão de ref: 89, impulsiono o presente feito com a 

finalidade de intimar a parte autora para, no prazo de 15 dias, 

manifestar-se sobre o laudo elaborado pelo perito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 87304 Nr: 1296-77.2016.811.0046

 AÇÃO: Tutela e Curatela - Remoção e Dispensa->Procedimentos 

E s p e c i a i s  d e  J u r i s d i ç ã o  V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALTER DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOACIR DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GENIS SOUZA DA HORA - 

OAB:18933/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GENIS SOUZA DA HORA - 

OAB:18933/O/MT

 Tendo em vista o despacho de ref: 41, impulsiono o presente feito com a 

finalidade de intimar a parte autora para manifestar-se no prazo de 15 

dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 74519 Nr: 952-33.2015.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BARBARA CARLA CUSTODIO DE OLIVEIRA VERONEZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS 

SERVIDORES PUBLICOS DE MATO GROSSO- MT SAUDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CECÍLIA BONIFÁCIO DE 

ANDRADE - OAB:23949/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO BERGAMO - 

OAB:10497A, PAULA DANIELE MARCHIORETO PARREIRA - OAB:11729, 

REGINA MACEDO GONCALVES - OAB:505/O

 Tendo em vista a r. sentença prolatada nos autos na ref: 40, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de intimar a parte requerida para que tenha 

ciência daquela, a fim de que, após o decurso do prazo recursal, seja 

certificado o trânsito em julgado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 77077 Nr: 2007-19.2015.811.0046

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO FRANCISCO DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS, KEILA DE CARVALHO BARRETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA LEITE HEINSCH - 

OAB:12845

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o despacho de ref: 64, impulsiono o presente feito com a 

finalidade de intimar a parte requerente para, no prazo de 15 dias, 

manifestar-se sobre o laudo elaborado, acostado nos autos na ref: 37.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 112118 Nr: 6196-69.2017.811.0046

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIO ANTONIO FARIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO BRAZ ZONTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHARLTON DAILY GRABNER - 

OAB:228

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...] 1) Intimem-se as partes acerca da nova avaliação (mediante DJE em, 

havendo advogado constituído, ou, caso não possua advogado 

constituído, pessoalmente, devendo a secretaria observar o disposto no 

art. 841 e seus parágrafos do NCPC.; 2) Não havendo requerimento de 

adjudicação ou alienação particular do bem penhorado, tampouco 

impugnações, DEFIRO desde já a alienação judicial, ocasião em que 

nomeio leiloeiro Sr. Álvaro Antônio Mussa Pereira – Leiloeiro Público Oficial 

e Rural no Estado de Mato Grosso, matrículas JUCEMAT 13/2008 e 

FAMATO 033/04 devendo, ser designada data para alienação do bem 

avaliado conforme disponibilidade do leiloeiro. 3) Determino que o primeiro 

e o segundo leilão deverá o ocorrer no mesmo dia, com intervalo mínimo de 

uma hora entre eles nos termos do art. 892 do CPC/2015, De igual modo, 

DEFIRO a possibilidade de pagamento do bem arrematado em três (3) 

prestações mensais e sucessiva, devendo a primeira parcela ser 

depositada no prazo máximo de três (3) dias a contar da arrematação, e 

as demais a cada trinta (30) dias, observando-se que a comissão do 

leiloeiro deverá ser paga imediatamente. 4) Informo desde já que a carta 

de arrematação será expedida após o último pagamento, mas será 

possível a imissão na posse com o depósito da primeira parcela. No caso 

de parcelamento, as guias mensais serão encaminhadas ao arrematante 

pelo leiloeiro, que informara nos autos o pagamento de cada parcela. 5) 

Fixo como preço vil, a fim de impedir sua arrematação no segundo leilão, o 

valor correspondente a 50% (cinquenta por cento) da avaliação (art. 891 

do CPC/2015). Expeça-se edital, no s moldes do artigo 886, devendo ser 

afixado no placar do fórum e publicado no diário oficial com antecedência 

de cinco (5) dias da data marcada para o leilão (art. 887, 1, do CPC/15) em 

observância ao art. 887 do CPC/2015, determino que o edital seja 

publicado na rede mundial de computadores. 6) Intime-se o exequente, por 

seu procurador e via DJE [...]

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 74519 Nr: 952-33.2015.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BARBARA CARLA CUSTODIO DE OLIVEIRA VERONEZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS 

SERVIDORES PUBLICOS DE MATO GROSSO- MT SAUDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CECÍLIA BONIFÁCIO DE 

ANDRADE - OAB:23949/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO BERGAMO - 

OAB:10497A, PAULA DANIELE MARCHIORETO PARREIRA - OAB:11729, 

REGINA MACEDO GONCALVES - OAB:505/O

 Vistos, etc.

DEFIRO o pedido de desistência formulado pelo recorrente de ref. 48, para 

que produzam os efeitos legais e jurídicos almejados, por não depender da 

concordância pela parte contrária para tal desiderato (CPC/15, art. 998).

Até porque, como se sabe, "a desistência do recurso produz efeitos 

desde logo, independentemente de homologação. O CPC prevê a 

homologação da desistência da ação (art.158, parágrafo único), o que não 

ocorre com a desistência de recurso, porque este é possível sem a 

anuência do recorrido ou dos litisconsortes e não comporta condição.

Para tanto, certifique se o requerido foi intimado da sentença prolatada 

visto que o mesmo tem patrono constituído nos autos não havendo que se 

falar em encaminhamento dos autos a PGe. Se positiva, certifique o 

trânsito em julgado da sentença prolatada nos autos.

Cadastre o patrono da autora de ref. 48 no sistema Apolo.

Comodoro-MT, 25 de junho de 2018.

(assinado digitalmente)

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 60609 Nr: 2394-39.2012.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEVAIR GROTO ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE LUIZ PATRÍCIO FERRAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO RENATO R. CARVALHO - 

OAB:10.170

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 A propósito da decisão de fl. 64, que determina a intimação do cônjuge do 

executado quanto à penhora que recaiu sobre direito sobre bem imóvel, do 

auto de penhora de fl. 36/37-v onde se verifica que foram intimados da 

penhora Jorge Luiz Patricio Ferraz e seu cônjuge Maria do Socorro da 

Silva Zimenes Ferraz, bem ainda por da certidão do registro n. 3290 

encartado à fl. 30, onde consta como proprietário Jorge Luiz Patricio 

Ferraz, certifico que o executado e seu cônjuge foram intimados da 

penhora, bem ainda, que decorreu o prazo a que se refere o art. 847, 

Código de Processo Civil.

Fica a parte exequente intimada a, havendo interesse, manifestar-se nos 

termos do art. 799 e/ou 876, Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 113594 Nr: 6793-38.2017.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAIKE DIONI DA SILVA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EGIDIO ALVES RIGO - 

OAB:23464/O

 Cód. 113594

Vistos, etc.

O (a) presentante do Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor de 

MAIKE DIONI DA SILVA SOUZA, a qual foi devidamente recebida ref. 04.

Citado o réu apresentou resposta escrita à acusação, nos termos do art. 

396-A do CPP e não alegou (am) qualquer preliminar ou matéria que 

ensejasse a rejeição da peça acusatória, também não juntou (aram) 

documentos novos.

É o relatório do necessário.

 Decido.

Diante da manifestação da defesa, que deixou de arguir qualquer tema 

adstrito ao recebimento da denúncia, não há se falar na incidência do art. 

397 do CPP, pois, não configurada na espécie “existência manifesta de 

causa excludente da ilicitude do fato; da culpabilidade do agente; 

manifesta atipicidade do fato ou evidente extinção da punibilidade do 

agente”, razão pela qual, o feito deve continuar sua marcha com sua 

consequente instrução.

 Isto posto, mantenho a decisão que recebeu a peça acusatória, 

designando audiência de instrução e julgamento (art. 399 do CPP) para o 

23 de agosto de 2018 às 13h00min, oportunidade em que serão ouvidas 

as testemunhas arroladas pela acusação e defesa, bem como será 

procedido o interrogatório do réu.

Intimem-se as testemunhas, cientificando-as do conteúdo dos artigos 218, 

219, todos do CPP, bem como requisitem-se os militares e aqueles que 

exerçam função pública, na forma do disposto no art. 221, §§ 2º e 3º do 

CPP.

 Intime-se o Ministério Público a defesa e o réu pessoalmente.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 25 de junho de 2018.

(assinado digitalmente)

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior
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Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 121166 Nr: 2549-32.2018.811.0046

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LPA, JDSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA QUEIROZ STABILE - 

OAB:10182-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 121166

VISTOS, ETC.

 LUIZ PAULO ALVES e JANAINA DA SILVA ALVES por meio de seu 

advogado constituído ajuizou perante este juízo Acordo extrajudicial para 

fins de regularização da guarda de filho menor em comum, bem como 

pensão alimentícia e visitas.

 Aduziram em apertada síntese que os interessados conviveram juntos 

por certo período e como fruto dessa união advieram dois filhos, hoje, 

ambos menores de idade. Desta feita, firmaram acordo quanto à guarda, 

pensão alimentícia e visitas.

 Requer que seja homologado o acordo extrajudicial elaborado entre os 

interessados.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

 RECEBO a emenda da inicial.

 Ademais, determino a tramitação do feito sob segredo de justiça, 

conforme preceitua o art. 189, II do CPC.

 Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita, pois a(s) parte (s) 

interessada(s) comprovou a sua hipossuficiência de recursos nos 

presente autos, mormente pela documentação apresentada em anexo a 

presente inicial, consistente na cópia de cartão em que demonstra ser 

beneficiária de programa social.

 Por tratar-se de jurisdição voluntária cabe ao juízo adotar em cada caso a 

solução que considerar mais conveniente ou oportuna [art. 723, parágrafo 

único, CPC].

 Desta feita, tendo em vista que há interesse de incapaz remetam-se os 

autos ao Ministério Público para manifestação em 30 (trinta) dias – art. 

698, CPC.

 Após, conclusos.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 03 de julho de 2018.

(assinado digitalmente)

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 119297 Nr: 1702-30.2018.811.0046

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SFMS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA LEITE HEINSCH - 

OAB:12845

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cód. 119297

Vistos, etc.

1- Comunique-se o (a) relator (a) do agravo de instrumento de que houve 

alteração do valor da causa, encaminhando-se na oportunidade cópia da 

petição de ref. 14.

2- Determino a tramitação do feito sob segredo de justiça, conforme 

preceitua o art. 189, II do CPC.

3- Cite-se a parte requerida pessoalmente no endereço apontado na 

petição inicial para comparecer à audiência de mediação e conciliação que 

designo para o dia 29 de agosto de 2018 às 10h00min fazendo-se constar 

as advertências a que faz menção o art. 695,§§ 1º e 4º, CPC.

4- Cientifique-se na mesma ocasião as partes que o não comparecimento 

injustificado na audiência de conciliação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça passível de ser sancionado com multa de até dois por 

cento da vantagem econômica pretendida nos termos do art. 334,§1º, 

CPC.

Comodoro-MT, 03 de julho de 2018.

(assinado digitalmente)

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 38940 Nr: 3638-37.2011.811.0046

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BB LEASING ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA MISKI LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS ETC.

Trata-se de cumprimento de sentença requerido pelo causídico BB 

Leasing S/A devidamente qualificados, em face de Construtora Miski Ltda, 

haja vista condenação definitiva das despesas processuais, bem como 

dos honorários advocatícios.

Considerando que a parte sucumbente não efetuou o pagamento 

espontâneo da condenação, determino:

I – Retifique-se no Cartório Distribuidor e no Setor de Cadastro a capa dos 

autos, fazendo registrar que o feito já se encontra na fase de 

Cumprimento de Sentença, nos termos do artigo 513, e seguintes do CPC.

II – Intimação da parte executada, por meio de seu advogado via DJE (CPC, 

art. 513, §2º, I), ou, na falta deste e em caso de ser representada pela 

Defensoria Pública, por carta com Aviso de Recebimento (Art. 513, §2º, II, 

do CPC), para efetuar o pagamento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de incidir em multa de 10% do total da condenação, nos termos do 

art. 523, §1º, do CPC.

III – Transcorrido o prazo acima sem o pagamento, em havendo pedido de 

penhora on-line, com a devida atualização do valor devido, voltem-me os 

autos conclusos.

IV – Transcorrido o prazo estipulado no item I, a parte executada terá 15 

(quinze) dias para apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, 

independentemente de penhora ou nova intimação (art. 525 do CPC).

V – Não apresentada impugnação, manifestem-se as partes credoras, no 

prazo de 05 (cinco) dias, quanto ao seu interesse pela adjudicação dos 

bens penhorados.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 03 de julho de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 33683 Nr: 1869-28.2010.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACKELINE DA CRUZ ORTOLAN, SADI 

ARIOVALDO PITA DILL, DEONESIO ANTONIO ORTOLAN, VANDERLEIA 

INES ORTOLAN DILL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A OAB/MT, LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/PR 8123, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSEMÁRIO SECCO - 

OAB:724/RO, LEANDRO MARCIO PEDOT - OAB:2022/RO, MONICA 

CAROLINE ROMANO RIGAMONT ZAMO - OAB:17.347-A, RODRIGO 

MOURA DE VARGAS - OAB:14.912-A/MT

 VISTOS, ETC.

Defiro o pedido de fl. 142, determinando a suspensão do feito conforme 

art. 10°, da Lei 13.340/16.

Decorrido a suspensão pelo prazo solicitado, Intime-se a parte exequente, 

para que promova o andamento do feito, no prazo de 48 (quarenta e oito) 
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horas, sob pena de extinção, nos termos do art. 580, e seguintes da 

CNGC/MT.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Comodoro-MT, 03 de julho de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 65041 Nr: 3212-54.2013.811.0046

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSELHO DE MEDICINA VETERINARIA DO MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMVET PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA 

- ME, JOÃO VINÍCIUS UEBEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVO SÉRGIO FERREIRA MENDES - 

OAB:MT/8909, JULIANA ZAFINO ISIDORO FERREIRA MENDES - 

OAB:12.794/B MT, MAX MAGNO FERREIRA MENDES - OAB:8093

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

VISTOS, ETC.

Trata-se de Execução de titulo extrajudicial ajuizado por SICREDI – 

Cooperativa de Crédito Rural Do Noroeste de - MT em desfavor de Moacir 

Dias Bicalho Netto e Lorrany Victoria Dias Matos Bicalho.

A fl. 109 foi efetuada o pagamento do débito.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

Tendo sido satisfeitas todas as obrigações objetos dos presentes autos, a 

extinção do feito é medida que se impõe.

 Isto posto, JULGO EXTINTO a presente execução e a faço com fulcro nos 

termos do art.924, II c/c art. 925 ambos do CPC.

Transitada em julgado, certifique-se e arquivem-se com as anotações e 

baixas de estilo.

P.R.I. Cumpra-se.

Comodoro-MT, 03 de julho de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 20697 Nr: 1807-27.2006.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO AMAZONIA SISTEMAS MECANIZADOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE POLON, SANDRA APARECIDA 

MACHADO POLON, DARCI POLON, VANDERLEIA CRISTINA SONEGO 

POLON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DECIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3162/MT, OSMAR LUIZ PRETTO - OAB:20.696/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Tendo em vista que os requeridos Darci Polon e Sandra Aparecida Polon, 

não foram localizados, fl.207, defiro o pedido retro, nessa senda, 

determino a intimação por edital dos requeridos, com prazo de 15 (quinze) 

dias, afixando-se o mesmo no átrio do Foro, certificando-se nos autos.

Decorrido o prazo do edital, certifique-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Comodoro-MT, 03 de julho de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 30737 Nr: 1819-36.2009.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CNH CAPITAL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALISON LUIS BUENO ZAMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:5.871/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MONICA CAROLINE ROMANO 

RIGAMONT ZAMO - OAB:17.347-A

 VISTOS, ETC.

Vislumbro, nos autos, que a presente execução foi suspensa até a data 

de 20/02/2017, conforme sentença de fls. 147/148.

Assim, decorrido o prazo, a parte requerente intimada para se manifestar 

nos autos, permaneceu inerte, fl. 154.

Tendo em vista que o requerente permaneceu inerte, arquivem-se os 

autos com as baixas e cautelas de estilo.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 03 de julho de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 15575 Nr: 723-25.2005.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ FERNANDO DOS SANTOS ZAMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ FARIA - 

OAB:10.917-A, ANDRÉA PITTHAN FRANÇOLIN - OAB:226421/SP, 

EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA - OAB:12291/MT, GABRIELA LEITE 

HEINSCH - OAB:12845, GUSTAVO LORENZI DE CASTRO - 

OAB:129134/SP, JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - 

OAB:9172-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEOPOLDO LOADYR DA 

SILVA JUNIOR - OAB:6757-B MT

 Vistos, etc.

 Trata-se de Embargos de declaração interpostos por DOW 

AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA contra o decisum carreado nos autos 

que julgou extinto o presente feito, sem resolução de mérito.

 Sustenta que há evidente omissão na decisum embargada, pois a 

embargante jamais deixou de dar andamento a ação.

É a síntese do necessário.

Fundamento e decido.

 Consoante prevê o art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos 

de declaração destinam-se a suprir omissão, esclarecer obscuridade, 

eliminar contradição e corrigir erro material.

 O Código de Processo Civil ao disciplinar os embargos de declaração, 

assevera que são eles cabíveis quando for omitido ponto sobre o qual 

devia pronunciar-se o juiz ou tribunal. Não fez o Código, portanto, alusão 

ao tipo de pronunciamento judicial em que se pode constatar a omissão, 

consentindo ao intérprete concluir pela ampla possibilidade de oposição 

dos embargos para suprir tal vício, tenha ele ocorrido numa sentença, num 

acórdão, numa decisão interlocutória.

 Feitas tais considerações não conheço dos embargos declaratórios por 

inadequação.

 O juízo de admissibilidade dos embargos declaratórios deve estar limitado 

ao exame dos pressupostos genéricos intrínsecos (legitimidade recursal, 

interesse de recorrer e adequação da via eleita) e extrínsecos 

(tempestividade, regularidade formal e inexistência de fatos impeditivos ou 

extintivos do direito de recorrer).

 Além desses pressupostos genéricos, o art. 1.023 do CPC, estabelece 

um pressuposto específico dos embargos de declaração, na medida em 

que impõe ao embargante o dever de fazer a indicação do ponto obscuro, 

contraditório ou omisso contido na decisão hostilizada.

 Assim, presentes os pressupostos genéricos e específicos, o órgão 

judicial ao qual é dirigido o recurso deverá emitir juízo de mérito. Ao 

contrário, não preenchidos os pressupostos acima apontados, cabe ao 

prolator da decisão não conhecer dos embargos declaratórios por 

inadequação.

Isto posto, não conheço dos embargos de declaração.

P.R.I.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 03 de julho de 2018.

Antonio Carlos Pereira Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 1433 Nr: 70-67.1998.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMARILDO ANTONIO DALCIN
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANA MARCIA FRANZON DE 

AZEVEDO - OAB:3581-A, GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A/MT, JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - 

OAB:19.081-A OAB/MT, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO ALCIR R. DE VARGAS - 

OAB:MT 05881, RODRIGO MOURA DE VARGAS - OAB:14.912-A/MT

 VISTOS, ETC.

Defiro o pedido de suspensão de fl. 236, determinando a suspensão do 

feito conforme no art. 10°, da Lei 13.340/16.

Decorrido a suspensão pelo prazo solicitado, Intime-se a parte exequente, 

para que promova o andamento do feito, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de extinção, nos termos do art. 580, e seguintes da 

CNGC/MT.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Comodoro-MT, 03 de julho de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 61572 Nr: 3406-88.2012.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADOTIVA MAURICIO DUARTE DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMERICEL S/A, GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO 

GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO 

GONÇALVES - OAB:16681

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:76.696-MG, GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO 

GONÇALVES - OAB:16681

 VISTOS, ETC.

Vislumbro que há valores que se encontram depositados nos presentes 

autos.

Ante ao exposto, determino que o Sr. Gestor proceda à transferência do 

montante incontroverso de fl. 117, observando-se o provimento 68/2018 

do CNJ.

Caso o montante não esteja devidamente vinculado aos autos, 

diligencie-se o Senhor Gestor junta a Conta Única, solicitando a 

vinculação.

Após, junte-se aos autos o alvará de liberação.

Por fim, arquivem-se os autos com as baixas e cautelas de estilo.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 03 de julho de 2018.

Antônio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 66514 Nr: 246-84.2014.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALYSON RENA SANTOS, ROGERIO 

PAULINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DA 

COMARCA DE COMODORO - OAB:

 (...) Por estas razões, com fulcro no art. 107, IV, do Código Penal, JULGO 

EXTINTA A PUNIBILIDADE dos réus Walysion Renã Santos e Rogerio 

Paulino, pela ocorrência da prescrição virtual da pretensão punitiva 

estatal.Publicado em audiência.Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010161-50.2016.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

AGRO-SUL PRODUTOS AGROPECUARIOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 

- EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CECILIA BONIFACIO DE ANDRADE OAB - MT23949/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEVACIR APARECIDO MACEDO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO DECISÃO Processo: 

8010161-50.2016.8.11.0046. REQUERENTE: AGRO-SUL PRODUTOS 

AGROPECUARIOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP REQUERIDO: 

DEVACIR APARECIDO MACEDO VISTOS, ETC. 1) Certifique o trânsito em 

julgado da sentença prolatada nos autos, caso já não o tenha feito; 2) 

Retifique-se no sistema PJE, fazendo registrar que o feito já se encontra 

na fase de Cumprimento de Sentença, nos termos do artigo 513 e 

seguintes, do CPC; 3) Após, intimem-se o devedor, na pessoa de seu 

advogado, e na sua ausência pessoalmente que este tem um prazo de 15 

(quinze) dias para efetuar o pagamento do débito, em não efetuando o 

pagamento, além da correção monetária e juros, haverá acréscimo de 

multa e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para cada um, 

consoante o disposto no artigo 509, §1º, CPC. Em caso de pagamento 

parcial a multa e os honorários incidirão sobre o restante; 4) Cientifique-se 

o devedor que, transcorrido o prazo previsto no art. 523, do CPC sem o 

pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o 

executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, 

nos próprios autos, sua impugnação. 5) Não efetuado tempestivamente o 

pagamento voluntário, intimem-se a parte exequente para apresentar bens 

da parte executada passíveis de penhora em 05 (cinco) dias; 6) Intime-se 

o requerido para que proceda com o recolhimento das custas processuais 

em que fora condenado pela Instância Superior, caso tenha ocorrido. 

(assinado digitalmente) Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010175-34.2016.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

AGRO-SUL PRODUTOS AGROPECUARIOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 

- EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CECILIA BONIFACIO DE ANDRADE OAB - MT23949/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ DE LORENZI CANCELIER - ME (REQUERIDO)

LUIZ DE LORENZI CANCELIER (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO DECISÃO Processo: 

8010175-34.2016.8.11.0046. REQUERENTE: AGRO-SUL PRODUTOS 

AGROPECUARIOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP REQUERIDO: LUIZ 

DE LORENZI CANCELIER - ME, LUIZ DE LORENZI CANCELIER VISTOS, ETC. 

1) Certifique o trânsito em julgado da sentença prolatada nos autos, caso 

já não o tenha feito; 2) Retifique-se no sistema PJE, fazendo registrar que 

o feito já se encontra na fase de Cumprimento de Sentença, nos termos do 

artigo 513 e seguintes, do CPC; 3) Após, intimem-se o devedor, na pessoa 

de seu advogado, e na sua ausência pessoalmente que este tem um 

prazo de 15 (quinze) dias para efetuar o pagamento do débito, em não 

efetuando o pagamento, além da correção monetária e juros, haverá 

acréscimo de multa e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) 

para cada um, consoante o disposto no artigo 509, §1º, CPC. Em caso de 

pagamento parcial a multa e os honorários incidirão sobre o restante; 4) 

Cientifique-se o devedor que, transcorrido o prazo previsto no art. 523, do 

CPC sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias 

para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, nos próprios autos, sua impugnação. 5) Não efetuado 

tempestivamente o pagamento voluntário, intimem-se a parte exequente 

para apresentar bens da parte executada passíveis de penhora em 05 

(cinco) dias; 6) Intime-se o requerido para que proceda com o 

recolhimento das custas processuais em que fora condenado pela 

Instância Superior, caso tenha ocorrido. (assinado digitalmente) Antonio 

Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Comarca de Jaciara
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Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N.º 82/2018-DF

A Doutor a Laura Dorilêo Cândido, Ju íza de Direito e Diretor a do Foro da 

Comarca de Jaciara, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições 

legais,

 CONSIDERANDO que o Servidor Victor Coimbra de Souza - Gestor 

Judiciário da 1.ª Vara Cível desta Comarca, estará em usufruto de folga 

compensatória no dia 04 de julho do corrente ano ;

RESOLVE:

DESIGNAR o servidor Odenil Moreira dos Santos - Técnico Judiciário 

Efetivo desta Comarca, matrícula n.º 1761, para exercer a função de 

Gestor Judiciário Substituto em Substituição Legal na 1.ª Vara Cível desta 

Comarca, no dia 04 de julho do corrente ano.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Jaciara/MT, 28 de junho de 2018

 Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito e Diretora do Foro

PORTARIA N. 79/2018-DF

A Doutor a Laura Dorilêo Cândido, Ju íza de Direito e Diretor a do Foro da 

Comarca de Jaciara, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições 

legais,

 CONSIDERANDO o disposto no artigo 13 da Consolidação das Normas 

Gerais dos Cartórios Extrajudiciais da Corregedoria Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso - CNGCE -MT, e ainda o artigo 86 "caput" da Lei 

4.964, de 26/12/85 do COJE;

RESOLVE:

ART. 1.º - Iniciar em 19 de julho do corrente ano, CORREIÇÃO nos 

Serviços Notariais e Registrais, pertencentes a esta Comarca de 

Jaciara/MT, fixando o prazo de 30 (trinta) dias para sua conclusão, 

conforme as datas abaixo est abelecidas:

- Cartório de Registro Civil e de Notas do Município de São Pedro da 

Cipa/MT: 19/07/18 (quinta-feira), a partir das 09hs00.

- Cartório do Primeiro Ofício: 19/07/18 (quinta-feira), a partir das 14hs00.

- Cartório do Segundo Ofício: 20/07/18 (sexta-feira), a partir das 09hs00.

ART. 2.º - Designar a Servidora Cátia Cirlene Bihain - Gestora Geral, para 

secretariar os trabalhos correicionais.

 ART. 3.º - Convidar os representantes do Ministério Público, da 

Defensoria Pública, Advogados e demais autoridades para, querendo, 

acompanhar os trabalhos de correição, sendo que qualquer pessoa 

poderá oferecer por escrito, reclamações aos respect ivos serviços.

 Publique-se. Registre-se.

 Cumpra-se, cientificando-se os representantes do Ministério Público, da 

Defensoria Pública, a Presidente da Subseção da OAB/MT, os titulares dos 

serviços notariais e registrais, encaminhando-se cópia à Egrégia 

Corregedoria Geral da Justiça.

 Jaciara/MT, 28 de junho de 2018.

 Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito e Diretor a do Foro

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001443-29.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ISMAIL DIAS DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDER PARMIGIANI OAB - MT0018912A (ADVOGADO)

DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO OAB - MT0012466S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1001443-29.2018.8.11.0010. AUTOR: 

ISMAIL DIAS DOS SANTOS RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS 

DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos etc. Compulsando os autos, verifico que 

a parte requerente não trouxe os documentos que comprovem o prévio 

requerimento administrativo. No que tange à necessidade de prévio 

requerimento administrativo, o novo entendimento jurisprudencial acerca 

da ação de cobrança relacionada ao Seguro Obrigatório de Danos 

Pessoais causados por Veículos Automotores/DPVAT exige o prévio 

requerimento administrativo ou recusa do pagamento securitário, como 

requisito formal e indispensável para configurar o interesse de agir do 

acidentado. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Recurso 

Extraordinário 631.240 que teve repercussão geral reconhecida, de 

relatoria do eminente Ministro Luís Roberto Barroso, firmou entendimento 

de que a instituição de condições para o regular exercício do direito de 

ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. O 

Supremo tem reiteradamente decidido que o entendimento firmado no RE 

631.240, tem aplicabilidade nas ações que versem sobre a cobrança de 

seguro obrigatório, conforme julgado nos recursos: RE 824712, RE 839355 

e RE 839353. Ademais, sobre o assunto já se posicionou o Egrégio TJMT: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

DPVAT – PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PARA AJUIZAMENTO 

DA AÇÃO – IMPRESCINDIBILIDADE – DEMONSTRAÇÃO DA RECUSA DA 

SEGURADORA EM PAGAR A INDENIZAÇÃO – DESNECESSIDADE – 

DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A 

orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido da exigibilidade do 

prévio requerimento administrativo como condição para o regular exercício 

do direito de ação, sem que caracterize afronta ao art. 5º, XXXV, da 

Constituição Federal. (RE 631240/STF, RE 839.355 e RE 824.712). Os 

julgados da Corte Suprema, porém, nada mencionam acerca da 

imprescindibilidade de se comprovar nos autos a recusa da Seguradora 

em pagar a indenização do DPVAT para o ajuizamento da ação.” (AI 

66221/2016, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/08/2017, 

Publicado no DJE 16/08/2017). Negritei. No presente caso, inexiste prova 

de que a indenização pleiteada pela parte requerente tenha sido 

anteriormente requerida junto à Seguradora na via administrativa, visto não 

ter sido juntado nos autos a comprovação do requerimento administrativo 

do benefício pleiteado perante a seguradora/requerida. De outra banda, 

conforme se observa do pedido inicial, a autora, ao argumento de não 

possuir condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e 

despesas de ingresso, pleiteou a concessão do benefício processual da 

gratuidade de justiça. Pois bem. De acordo com o art. 98 do CPC, 

considera-se necessitada a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou 

estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar custas, as 

despesas processuais e os honorários advocatícios. Por outro lado o art. 

5º, inciso LXXIV, da Constituição da República dispõe que “o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos”; O art. 98 e ss. do CPC, que trata da assistência 

judiciária aos necessitados, deve ser interpretado tendo por base a 

Constituição da República, razão pela qual a parte deve comprovar sua 

insuficiência de recursos. Sendo as custas judiciárias um recolhimento de 

natureza claramente tributária, não pode o Poder Judiciário coadunar com 

práticas que indubitavelmente lesam o erário - e o aceitamento cego de 

todo e qualquer pedido de assistência. Dessa forma, intime-se a parte 

requerente para, no prazo impreterível de 15 (quinze) dias, emendar o 

pedido inicial, trazendo aos autos documento que comprove a realização 

do prévio pedido administrativo de pagamento do seguro pleiteado ou a 

recusa do pagamento, bem como, juntando documentos que comprovem a 

hipossuficiência alegada, com o fito de viabilizar a análise do pedido – 

forte no §2º, do art. 99, do CPC - ou anexar o comprovante de pagamento 

das custas de ingresso em conformidade com o valor atribuído à causa, 

sob pena de indeferimento do pedido e consequente extinção do feito, nos 

termos do artigo 321, parágrafo único do CPC. Decorrido o prazo acima, 

certifique-se e voltem-me conclusos. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. Às providências. Jaciara/MT, 03 

de julho de 2018. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 111327 Nr: 1821-02.2018.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS - SICREDI VALE DO CERRADO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA AILI FERREIRA DE MELO 

RODRIGUES - OAB:17119/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

Trata-se de Execução Fiscal proposta pela FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL, em face da parte executada, devidamente qualificados nos 

autos.

Entre um ato e outro, a parte exequente informa a quitação do débito por 

parte do executado, requerendo, assim, a extinção do feito.

É o relato do necessário.

Fundamento e Decido

Diante da quitação do débito exequendo, a extinção do processo é a 

medida que se impõe.

Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO com resolução de mérito, com fundamento no artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil.

Publique-se. Intimem-se.

Diante da renúncia ao prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e 

arquivem-se os autos, com as devidas baixas e anotações.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Jaciara/MT, 28 de junho de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 112757 Nr: 2487-03.2018.811.0010

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIA MARIA MORAIS SALES DAS NEVES, 

JEFFERSON PEREIRA DAS NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROSSATO DA SILVA 

AVILA - OAB:10309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Certidão do 

Senhor Meirinho retro, impulsionando o feito e requerendo o que entender 

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 80231 Nr: 2286-79.2016.811.0010

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIAS SALVIANO DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Certidão do 

Senhor Meirinho retro, impulsionando o feito e requerendo o que entender 

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 87677 Nr: 136-91.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE JOSÉ EDNALDO GOMES DA 

SILVA, ANDRÉ LUIZ FERREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA AILI FERREIRA DE MELO 

RODRIGUES - OAB:17119/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Certidão do 

Senhor Meirinho retro, impulsionando o feito e requerendo o que entender 

de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 84823 Nr: 4608-72.2016.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERTILIZANTES HERINGER LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J.M.V. COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO, 

HENRIQUE MEIRA DOS SANTOS, SANDRA ROSANE BOTTURA DOS 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BARBARA TEIXEIRA LOPES - 

OAB:332011

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REMI CRUZ BORGES - 

OAB:11.148-A/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar 

as partes, para no prazo legal, se manifestarem sobre o Auto de 

Avaliação retro, requerendo o que entenderem de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 13301 Nr: 2172-97.2003.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONFEDERAÇÃO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA DO 

BRASIL - CNA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MERCEDES GOMES SACARDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZETE ARAÚJO RAMOS - 

OAB:4701/MT, LUIZ ALFEU MOOJEN RAMOS - OAB:5291

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA ISABEL DELLA VALLE 

OBERSTEINER - OAB:5461/B

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Petição retro da 

parte Executada, impulsionando o feito e requerendo o que entender de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 112030 Nr: 2138-97.2018.811.0010

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAV, LAV, DRAC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AAVJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVANA PACHECO LEAL - 

OAB:3714

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANNA VILELA DE 

MORAES - OAB:7045, Guilherme Henrique Pestana - OAB:16.145 - 

MT, RICARDO ALEXANDRE PESTANA - OAB:13758, Wanderson 

Clayton Pestana - OAB:16.728 - MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal se manifestar sobre a justificativa e 

documentos constantes dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 72826 Nr: 12772-60.2015.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACIARA PRODUCOES LTDA ME, FLAVIA 

ESTEVO GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Certidão do 

Senhor Meirinho retro, impulsionando o feito e requerendo o que entender 

de direito.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 100232 Nr: 6264-30.2017.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE ALDERINO DE ALCANTARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO GUIMARÃES NOGUEIRA 

- OAB:12853

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A, EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:5699

 Diante do exposto, com fulcro no Art. 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido deduzido 

na petição inicial formulado por JOSÉ ALDERINO DE ALCANTARA em face 

de BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, para:I – RATIFICAR a tutela 

concedida de forma antecipada (Ref: 04);II – DECLARAR a inexistência do 

débito referente ao contrato n.º 4.372.324.384, no valor de R$ 56.965,94 

(cinquenta e seis mil novecentos e sessenta e cinco reais e noventa e 

quatro centavos);III – Face à sucumbência recíproca (Artigo 86 do CPC), 

CONDENO os litigantes ao pagamento de custas e despesas processuais, 

bem como, honorários advocatícios, o qual fixo em 10% (dez por cento) 

sobre o valor dado à causa, conforme preceitua o Art. 85, § 8º, do CPC, 

na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte), com a 

ressalva de que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita, nos 

termos do artigo 98, §3º, NCPC.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Com o 

trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos, com as baixas e 

comunicações necessárias. Às providências.Jaciara/MT, 03 de julho de 

2018.Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 94900 Nr: 3689-49.2017.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO DELFINO NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATIANE SAYURI UEDA 

MIQUELOTI - OAB:8877/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.....Isto posto, provadas as condições necessárias 

para a percepção de auxílio doença, DEFIRO o pedido de concessão de 

tutela provisória de urgência liminarmente para determinar que o INSS, no 

prazo de 30 (trinta) dias, recoloque a autora como beneficiária do 

auxílio-doença, e promova o pagamento do valor correspondente, até 

cessar a incapacidade laborativa, sob pena de incidência de multa diária 

no valor de R$ 100,00 (cem reais).Pro fim, conforme determinado na Ref. 

04, a citação do réu deveria se dar após a juntada do laudo pericial.Assim, 

cite-se o réu por remessa dos autos, com a faculdade do Art. 212, §2º, do 

Novo Código de Processo Civil, para que responda a presente ação, no 

prazo de 30 (trinta) dias (Art. 183 do NCPC – dobro), se quiser.Com a 

chegada da contestação, intime-se a autora para impugnar, no prazo 

legal.Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo.Jaciara - MT, 03 de julho de 2018.Laura Dorilêo CândidoJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 96411 Nr: 4412-68.2017.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRO DE GESTÃO E MEIOS DE PAGAMENTO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DP TRANSPORTES LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO TADEU GONÇALES - 

OAB:174404

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sendo assim, pelo exposto, julgo procedente a pretensão da requerente 

para o fim de determinar que os requeridos restituam a ela a quantia de R$ 

22.106,92 (vinte e dois mil cento e seis reais e noventa e dois centavos), 

acrescidos de correção monetária, calculada pelo índice INPC, e de juros 

moratórios fixados em 1% a.m. (um por cento ao mês), ambos calculados 

a partir da citação.Consequentemente, extingo o feito com resolução de 

mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC.Condeno os requeridos 

ao pagamento das custas e despesas processuais, assim como dos 

honorários sucumbenciais em favor do patrono da autora, os quais arbitro 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, 

caput e §2º, do CPC.Publique-se. Registre-se. Intime-se.Transitada em 

julgado a presente sentença, inexistindo pedido de cumprimento de 

sentença, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

praxe.Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de 

estilo.Às providências.Jaciara - MT, 03 de julho de 2018.Laura Dorilêo 

Cândido Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000433-47.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSEANE MALHEIROS ALVIM OAB - MT0018564A (ADVOGADO)

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS OAB - MT21825/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DECISÃO Processo: 1000433-47.2018.8.11.0010. REQUERENTE: 

GILSON ALVES DA SILVA REQUERIDO: SECRETARIA DE ESTADO DE 

FAZENDA - SEFAZ MT, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se 

de Ação de Reparação por danos morais por prisão indevida proposta por 

GILSON ALVES DA SILVA, em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, 

ambos devidamente qualificados nos autos. O requerido devidamente 

citado (Evento nº 15277364), transcorrido prazo para manifestação 

(Evento nº 15916247), quedou-se inerte (ID 13669641). Dessa forma, 

decreto-lhe a revelia, contudo deixo de aplicar os efeitos dos artigos 344 e 

355, II, ambos do CPC, tendo em vista a parte requerida se tratar de 

Fazenda Pública e, portanto, não se aplicar o efeito material, já que seus 

bens e direitos são considerados indisponíveis, conforme prevê o inciso II, 

do art. 345, do CPC. Neste sentido, é o entendimento jurisprudencial: 

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO – REEXAME 

NECESSÁRIO – AÇÃO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – REVELIA 

DECRETADA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL – 

IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES STJ – DIREITO À SAÚDE – DEVER DO 

ESTADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF – TRATAMENTO CONTRA 

DROGADIÇÃO – NECESSIDADE COMPROVADA – HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS – DEFENSORIA PÚBLICA – IMPOSSIBILIDADE – EMENDA 

CONSTITUCIONAL Nº 80/2014 E SÚMULA Nº 421 DO STJ – 

AFASTAMENTO – CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PELO ENTE PÚBLICO – 

RECURSO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.1. Conforme 

precedentes do STJ, à Fazenda Pública não se aplica o efeito material da 

revelia, pois os seus bens e direitos são considerados indisponíveis (art. 

320, II, CPC/73). 2. A saúde é direito de todos e dever do Estado, nos 

termos do artigo 196 da Constituição Federal, que deve garantir aos 

cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para sua 

manutenção e restabelecimento.3. A Emenda Constitucional nº 80, de 4 de 

junho de 2014, equipara a Defensoria Pública à Magistratura e ao 

Ministério Público, pelo que é indevido o pagamento de honorários 

sucumbenciais em seu favor.4. O Superior Tribunal de Justiça firmou 

entendimento no sentido de inadmitir a fixação de honorários de 

sucumbência em favor da Defensoria Pública, quando vencido o Estado, 

por ser ela órgão desta pessoa jurídica de direito público interno, 

ocorrendo confusão entre credor e devedor (Súmula 421 do STJ).” 

(Apelação / Remessa Necessária 62278/2017, DESA. HELENA MARIA 

BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 24/07/2017, Publicado no DJE 02/08/2017). Negritei. De outra 

banda, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar se ratifica as provas já produzidas nos autos ou se deseja 

produzir outras, justificando sua pertinência, sob pena de indeferimento. 

Em caso de pedido para julgamento antecipado do mérito, nos termos do 

Art. 355, I, CPC, retornem-me conclusos com anotações para sentença. 

Após, voltem os autos conclusos. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. Às providências. Jaciara/MT, 03 
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de julho de 2018. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001317-76.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES OAB - PR0039162A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DECISÃO Processo: 1001317-76.2018.8.11.0010. AUTOR: 

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. RÉU: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Verifica-se que estão 

preenchidos os requisitos do art. 319 do CPC, assim como foi observada a 

determinação posta no art. 320 do mesmo diploma legal. Desta forma, não 

sendo o caso de aplicação do disposto no art. 330 do CPC, com 

fundamento no disposto no art. 334 do mesmo codex, RECEBO a petição 

inicial. Considerando que a causa versa sobre direitos que admitem 

transação, REMETAM-SE os presentes autos ao CEJUSC, para que sejam 

as partes intimadas para comparecimento em audiência de tentativa de 

conciliação a ser designada. Consigne-se no mandado que, o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será aplicada multa, 

nos termos do art. 334, § 8º do CPC. Havendo desinteresse pelo réu na 

realização da audiência, deverá peticionar com 10 (dez) dias de 

antecedência, a contar da data da audiência (CPC § 5º do artigo 334). 

Cite-se a parte ré, pelo correio, com AR/MP (Arts. 246, I e 247, caput, 

ambos do CPC), para contestar no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos 

do art. 335 do CPC, sob pena, de não o fazendo, ser considerada revel 

(Art. 344 do CPC). Voltando o AR negativo, cite-se por oficial de justiça. 

Apresentada a resposta, a parte autora deverá ser intimada para que se 

manifeste no prazo de 15 (quinze) dias, conforme os arts. 350 e 351 do 

CPC, podendo corrigir eventual irregularidade ou vício sanável no prazo de 

30 (trinta) dias, nos termos do art. 352 do CPC. Às providências. 

Jaciara/MT, 03 de julho de 2018. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001447-66.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARTELLI TRANSPORTES LTDA. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIRO JOAO PASQUALOTTO OAB - MT0003569A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J. BEDIN TRANSPORTE - ME (RÉU)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DECISÃO Processo: 1001447-66.2018.8.11.0010. AUTOR: 

MARTELLI TRANSPORTES LTDA. RÉU: J. BEDIN TRANSPORTE - ME Vistos 

etc. Verifica-se que estão preenchidos os requisitos do art. 319 do CPC, 

assim como foi observada a determinação posta no art. 320 do mesmo 

diploma legal. Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no 

art. 330 do CPC, com fundamento no disposto no art. 334 do mesmo 

codex, RECEBO a petição inicial. Considerando que a causa versa sobre 

direitos que admitem transação, REMETAM-SE os presentes autos ao 

CEJUSC, para que sejam as partes intimadas para comparecimento em 

audiência de tentativa de conciliação a ser designada. Consigne-se no 

mandado que, o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será aplicada multa, nos termos do art. 334, § 8º do CPC. 

Havendo desinteresse pelo réu na realização da audiência, deverá 

peticionar com 10 (dez) dias de antecedência, a contar da data da 

audiência (CPC § 5º do artigo 334). Cite-se a parte ré, pelo correio, com 

AR/MP (Arts. 246, I e 247, caput, ambos do CPC), para contestar no prazo 

de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 335 do CPC, sob pena, de não o 

fazendo, ser considerada revel (Art. 344 do CPC). Voltando o AR 

negativo, cite-se por oficial de justiça. Apresentada a resposta, a parte 

autora deverá ser intimada para que se manifeste no prazo de 15 (quinze) 

dias, conforme os arts. 350 e 351 do CPC, podendo corrigir eventual 

irregularidade ou vício sanável no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do 

art. 352 do CPC. Às providências. Jaciara/MT, 03 de julho de 2018. Laura 

Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001448-51.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARTELLI TRANSPORTES LTDA. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIRO JOAO PASQUALOTTO OAB - MT0003569A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RG LOG LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DECISÃO Processo: 1001448-51.2018.8.11.0010. AUTOR: 

MARTELLI TRANSPORTES LTDA. RÉU: RG LOG LOGISTICA E 

TRANSPORTE LTDA Vistos etc. Verifica-se que estão preenchidos os 

requisitos do art. 319 do CPC, assim como foi observada a determinação 

posta no art. 320 do mesmo diploma legal. Desta forma, não sendo o caso 

de aplicação do disposto no art. 330 do CPC, com fundamento no disposto 

no art. 334 do mesmo codex, RECEBO a petição inicial. Considerando que 

a causa versa sobre direitos que admitem transação, REMETAM-SE os 

presentes autos ao CEJUSC, para que sejam as partes intimadas para 

comparecimento em audiência de tentativa de conciliação a ser designada. 

Consigne-se no mandado que, o não comparecimento injustificado do 

autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será aplicada multa, nos termos do art. 334, § 8º do 

CPC. Havendo desinteresse pelo réu na realização da audiência, deverá 

peticionar com 10 (dez) dias de antecedência, a contar da data da 

audiência (CPC § 5º do artigo 334). Cite-se a parte ré, pelo correio, com 

AR/MP (Arts. 246, I e 247, caput, ambos do CPC), para contestar no prazo 

de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 335 do CPC, sob pena, de não o 

fazendo, ser considerada revel (Art. 344 do CPC). Voltando o AR 

negativo, cite-se por oficial de justiça. Apresentada a resposta, a parte 

autora deverá ser intimada para que se manifeste no prazo de 15 (quinze) 

dias, conforme os arts. 350 e 351 do CPC, podendo corrigir eventual 

irregularidade ou vício sanável no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do 

art. 352 do CPC. Às providências. Jaciara/MT, 03 de julho de 2018. Laura 

Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000819-77.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA FERREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

MARIA DA PENHA DOS SANTOS BRAGA (REQUERENTE)

JOSE RODRIGUES BRAGA (REQUERENTE)

CRISTINA ASSUNCAO DA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSEANE MALHEIROS ALVIM OAB - MT0018564A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO DA SILVA (REQUERIDO)

RECAPADORA SORRISO LTDA - EPP (REQUERIDO)

NILTO JOSE BEDIN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DECISÃO Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE REPERAÇÃO DE 

DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C TUTELA DE URGÊNCIA proposta por 

JOSÉ RODRIGUES BRAGA, MARIA DA PENHA DOS SANTOS BRAGA, 

JOSÉ FERNANDO DA ROCHA BRAGA, representado por CRISTINA 

ASSUNÇÃO DA ROCHA e QUETELIN CAMILE FERREIRA BRAGA, 

representada por PATRÍCIA FERREIRA SOUZA em desfavor de SERGIO 

DA SILVA, RECAPADORA SORRISO LTDA EPP e NILTON JOSÉ BEDIN, 

devidamente qualificados nos autos. Alega a parte autora que, no dia 

19/06/2016, JOÃO DOS SANTOS BRAGA (respectivamente filho e genitor 

dos requerentes) trafegava na motocicleta Honda/POP100, placa 

NPO-3994, ano 2011, CHASSI 9C2HB0210BR252792, RENAVAM 

00339926880, na rodovia BR-364, km 271.2, Jaciara/MT. Enquanto isso, o 

réu SERGIO DA SILVA conduzia no mesmo sentido da via, à frente do 

motociclista, o caminhão SCANIA/R 440 A6x4, placa OBK-4559, 

pertencente à segunda ré, veículo que estava acoplado aos 
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semirreboques de placa ALG-4269 e ALG-4266 de propriedade do 

terceiro requerido. Afirmam os requerentes que, em dado momento, JOÃO 

DOS SANTOS BRAGA realizou ultrapassagem regularmente pela faixa 

esquerda, tendo em vista que o perímetro da rodovia supracitada possui 

faixa dupla, porém, o requerido SERGIO DA SILVA “fechou” o motociclista, 

este que não teve espaço para prosseguir, caindo na pista e sendo 

atingido gravemente pelas rodas do caminhão, levando o condutor da moto 

a óbito no dia 23/07/2016. Prosseguiram alegando que, em decorrência do 

acidente, os filhos do de cujus e ora coautores JOSÉ FERNANDO DA 

ROCHA BRAGA e QUETELIN CAMILE FERREIRA BRAGA, por serem 

menores de idade, não possuem condições de sobreviverem dignamente, 

tendo em vista que o falecido provia o sustento dos mesmos. Assim, 

pugnam, inicialmente, a concessão de gratuidade da justiça e antecipação 

dos efeitos da tutela para que os requeridos paguem, a título de pensão 

alimentícia mensal, a metade do valor correspondente a 1/3 (um terço) da 

remuneração mensal do falecido, esta sendo R$ 1.450,00, resultando em 

R$ 241,66 (duzentos e quarenta e um reais e sessenta e seis centavos) a 

cada filho do de cujus, calcando o pedido na documentação anexada à 

exordial e no perigo de dano, correspondente à digna sobrevivência dos 

menores. No mérito, requerem seja julgado totalmente procedente o pedido 

inicial com a condenação dos réus ao pagamento de indenização por 

danos materiais, morais e nas verbas sucumbenciais. Juntaram 

documentos à inicial. Em seguida, determinou-se à parte requerente a 

emenda da inicial com a correção do valor da causa, bem como, a juntada 

de documentos comprobatórios do pedido de justiça gratuita (ID 

13027360), cumprindo a determinação à ID 13619999 e 13620115. Vieram 

os autos conclusos. É o relatório. Decido. I – Do pedido de concessão de 

tutela provisória de urgência de natureza antecipada. Sobre a concessão 

da tutela de urgência de natureza antecipada (Art. 300, “caput” e §3º do 

CPC), desfilam os denodados Fredie Didier Jr., Paula Sarno Braga e Rafael 

Alexandria de Oliveira, na obra: Curso de Direito Processual Civil, Teoria 

da Prova, Direito Probatório, Decisão, Precedente, Coisa Julgada e Tutela 

Provisória, Conforme o Novo CPC e as Leis n.º 13.015/2014 (Recursos de 

Revista Repetitivos) e 13.058/2014, edição 2015, Ed. Juspodivm, pág. 572, 

verbis: “A principal finalidade da tutela provisória é abrandar os males do 

tempo e garantir a efetividade da jurisdição (os efeitos da tutela). Serve, 

então, para redistribuir, em homenagem ao princípio da igualdade, o ônus 

do tempo do processo, conforme célebre imagem de Luiz Guilherme 

Marinoni. Se é inexorável que o processo demore, é preciso que o peso 

do tempo seja repartido entre as partes, e não somente o demandante 

arque com ele. Esta é a tutela antecipada, denominada no CPC-2015 como 

‘tutela provisória’. A tutela provisória confere a pronta satisfação ou a 

pronta asseguração. A decisão que concede tutela provisória é baseada 

em cognição sumária e dá eficácia imediata à tutela definitiva pretendida 

(satisfativa ou cautelar). Por ser provisória, será substituída por uma tutela 

definitiva, que a confirme, revogue ou modifique.” Não menos festejado, o 

autor José Miguel Garcia Medina, em comentário ao art. 300, do CPC, 

notadamente na Obra: Novo Código de Processo Civil Comentado, Com 

Remissões e Notas Comparativas ao CPC/1973, 3ª edição da obra Código 

de Processo Civil Comentado, reescrita de acordo com a Lei 13.105, de 

16.03.2015, Revista dos Tribunais, p. 475, ensina: “X. Antecipação dos 

efeitos da tutela em ações de conhecimento declaratórias e constitutivas. 

Admite-se a antecipação de tutela em qualquer modalidade de ação, 

inclusive declaratórias e constitutivas. Não se antecipa a própria 

declaração ou constituição, mas efeitos da sentença declaratória ou 

constitutiva.” Pois bem. Os documentos acostados aos autos indicam a 

probabilidade do direito invocado, pois evidenciam, num primeiro momento, 

a ocorrência dos danos causados pela conduta do preposto da ré, 

conforme boletim de ocorrência nº 83474714, juntado às fls. 41/52, o qual 

detalha a dinâmica do evento e a conduta do motorista do caminhão de 

propriedade da ré RECAPADORA SORRISO LTDA EPP. Outrossim, o Laudo 

de Necrópsia nº 206/16 – D.O nº 23665003-3 da POLITEC – Perícia Oficial 

e Identificação Técnica, anexado às fls. 72/81, concluiu “que a morte de 

JOÃO DOS SANTOS BRAGA se deu por hipertensão intracraniana por 

traumatismo crânio encefálico secundário a acidente automobilístico.” 

(sic). Há também urgência no pedido. Há perigo de dano, pois segundo 

consta dos autos, ao menos em um juízo de cognição sumária, os 

requerentes JOSÉ FERNANDO DA ROCHA BRAGA e QUETELIN CAMILE 

FERREIRA BRAGA, após a ocorrência do acidente, não possuem mais 

previsão de sustento por parte do genitor, tendo em vista seu falecimento, 

podendo restar prejudicado até mesmo o custeio das necessidades 

básicas dos menores. É o entendimento do Egrégio TJMT: “RECURSO DE 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ACIDENTE DE 

TRÂNSITO – MORTE – VÍTIMA – MÃE – PENSÃO – FILHOS – 

VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES – PERIGO DE DANO 

IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO – REQUISITOS 

AUTORIZADORES DA CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃODE TUTELA – 

PRESENÇA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Presente a 

verossimilhança do direito postulado e o perigo de dano irreparável ou de 

difícil reparação, o deferimento da antecipação de tutela é medida que se 

impõe (CPC, art. 273). O deferimento de pensão alimentícia mensal 

apresenta-se consentâneo com a verossimilhança das alegações e perigo 

de dano irreparável ou de difícil reparação diante da dependência 

econômica dos filhos menores de vítima fatal de acidente de trânsito.” (AI 

134985/2013, DES. ADILSON POLEGATO DE FREITAS, PRIMEIRA CÂMARA 

DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/05/2015, Publicado no DJE 

29/05/2014). Negritei. “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO DANOS MORAIS - PENSÃO POR MORTE - ACIDENTE DE 

TRÂNSITO - MORTE DO GENITOR DOS AUTORES - TUTELA ANTECIPADA 

- PENSIONAMENTO PROVISÓRIO - PRESENÇA DOS REQUISITOS - 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Verificada a existência de prova 

indicativa da verossimilhança da alegação, é possível o deferimento da 

tutela antecipada pleiteada na inicial, consistente em pagamento de pensão 

mensal às filhas da vítima de acidente de trânsito, especialmente porque 

são menores, pelo que se presume a dependência econômica e financeira 

em relação ao seu pai.” (AI 42613/2010, DES. GUIOMAR TEODORO 

BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

28/07/2010, Publicado no DJE 10/08/2010). Negritei. Ainda, apesar de 

detrair-se que o falecido JOÃO DOS SANTOS BRAGA estava 

desempregado na data do evento danoso, conforme anotação em sua 

CTPS (fls. 64), esta situação não é por si desabonadora da concessão da 

tutela reivindicada pelos postulantes, devido à presunção de dependência 

econômica dos filhos menores para com o genitor, ora vítima do acidente. 

No mesmo sentido é o entendimento do TJRS: “APELAÇÕES CÍVEIS. 

RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO 

INDENIZATÓRIA. VÍTIMA FATAL. CULPA DO CONDUTOR DO VEÍCULO 

SOB GUARDA DE LEILOEIRO RECONHECIDA NA ESFERA CRIMINAL. 

AGRAVO RETIDO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO LEILOEIRO PARA 

RESPONDER A DEMANDA. PRESCRIÇÃO. ART. 200 DO CÓDIGO CIVIL. 

AFASTAMENTO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. DESCABIMENTO. CULPA. 

NEGLIGÊNCIA. PENSÃO MENSAL. DANOS MORAIS. QUANTUM 

MAJORADO. [...] PENSÃO MENSAL. Pensão devida às filhas do falecido, 

ainda que ausente prova da sua ocupação ao tempo do óbito, pois a 

participação do pai no sustento das filhas pode ser presumido, ainda que 

momentaneamente ele estivesse desempregado. Pensão arbitrada em 2/3 

do salário mínimo em favor de todas as dependentes, até a idade limite de 

25 anos, ressalvado o direito de acrescer. DANOS MORAIS. ÓBITO. 

MAJORAÇÃO DO QUANTUM. Valor da indenização majorada para R$ 

47.700,00 em favor de cada autora, conforme expressamente postulado 

na inicial, ainda que a quantia seja inferior aos parâmetros do Colegiado 

para casos semelhantes. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. É de ser 

majorada a verba honorária em prol do patrono das autoras para 20% 

sobre o valor da condenação, considerando a importância da causa, o 

trabalho desenvolvido e o tempo de tramitação da demanda (ajuizada em 

2011).” (AC 70074214537, Relator Pedro Luiz Pozza, Décima Segunda 

Câmara Cível, Julgamento: 24/05/2018, Publicação: 19/06/2018). Negritei. 

Contudo, consigna-se que o valor postulado a título de alimentos deve ser 

minorado em razão do desemprego, devendo ser fixado com base no 

valor do salário mínimo vigente. Diante do exposto, DEFIRO a tutela 

provisória de urgência para determinar que os requeridos efetuem o 

pagamento de alimentos provisórios mensais aos autores JOSÉ 

FERNANDO DA ROCHA BRAGA e QUETELIN CAMILE FERREIRA BRAGA 

no valor correspondente a 30% do salário mínimo vigente, resultando 

atualmente em R$ 286,20 (duzentos e oitenta e seis reais e vinte 

centavos) a cada filho do falecido, a ser depositado em conta bancária a 

ser informada pela parte requerente até o deslinde final do feito, fixando o 

10º (décimo) dia do mês como de vencimento. Desde já, determino que a 

ré inclua a autora em sua folha de pagamento, sob pena de multa diária 

por descumprimento da presente decisão, a qual fixo em R$ 200,00 

(duzentos reais). II – Da decisão inicial de conteúdo positivo. Verifica-se 

que estão preenchidos os requisitos do art. 319 do CPC, assim como foi 

observada a determinação posta no art. 320 do mesmo diploma legal. 

Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no art. 330 do 

CPC, com fundamento no disposto no art. 334 do mesmo codex, RECEBO a 
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petição inicial e sua emenda. Defiro o pedido do benefício da assistência 

judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. Considerando que a 

causa versa sobre direitos que admitem transação, REMETAM-SE os 

presentes autos ao CEJUSC, para que sejam as partes intimadas para 

comparecimento em audiência de tentativa de conciliação a ser designada. 

Consigne-se no mandado que, o não comparecimento injustificado do 

autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será aplicada multa, nos termos do art. 334, § 8º do 

CPC. Havendo desinteresse pelo réu na realização da audiência, deverá 

peticionar com 10 (dez) dias de antecedência, a contar da data da 

audiência (CPC § 5º do artigo 334). Cite-se a parte ré, pelo correio, com 

AR/MP (Arts. 246, I e 247, caput, ambos do CPC), para contestar no prazo 

de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 335 do CPC, sob pena, de não o 

fazendo, ser considerada revel (Art. 344 do CPC). Voltando o AR 

negativo, cite-se por oficial de justiça. Apresentada a resposta, a parte 

autora deverá ser intimada para que se manifeste no prazo de 15 (quinze) 

dias, conforme os arts. 350 e 351 do CPC, podendo corrigir eventual 

irregularidade ou vício sanável no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do 

art. 352 do CPC. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo. Às providências. Jaciara/MT, 03 de julho de 2018. Laura 

Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000752-15.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE JESUS SANTANA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO OAB - MT0012466S (ADVOGADO)

RENATO DIAS COUTINHO NETO OAB - MT0011003S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (RÉU)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA SENTENÇA Processo: 1000752-15.2018.8.11.0010. AUTOR: 

JORGE JESUS SANTANA RÉU: MUNICÍPIO DE JACIARA - MT Vistos e 

examinados. Trata-se de Ação de Cobrança requerido pela parte autora 

contra o Município de Jaciara, devidamente qualificados. O processo teve 

seu regular trâmite, com os demais atos correlatos ao procedimento eleito. 

Entretanto, adveio minuta de acordo perante o CEJUSC com assinatura 

conjunta de todos os envolvidos - partes e procuradores constituídos – 

onde requerem a homologação da transação. Vieram os autos conclusos. 

É o que merece registro. DECIDO. Embora a conciliação seja o objetivo a 

ser perseguido pelo Poder Judiciário e possa ocorrer a qualquer momento, 

o (a) magistrado(a) não deve ser compelido(a) a homologar acordo, pois o 

ato depende de requisitos de validade do negócio jurídico. De fato, é 

facultado ao magistrado recusar a homologação, devendo, contudo, 

explicar os motivos da recusa, baseados em razões objetivas e de pronta 

verificação. No presente caso, os termos do acordo assinados pelas 

partes envolvidas na lide e advogados constituídos não se revelam 

eivados de qualquer vício ou questão que inviabilize a homologação da 

transação por meio da chancela judicial. Ante o exposto e, por tudo mais 

que dos autos consta, com fundamento no art. 487, inciso III, alínea “b”, do 

Código de Processo Civil, HOMOLOGO por sentença o acordo entabulado 

entre as partes. Por consequência, julgo extinto o processo com 

resolução do mérito. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Transitada em 

julgado, ao arquivo. Às providências. Jaciara/MT, 03 de julho de 2018. 

Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000968-73.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

DOLIRIO ELIAS DA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO NAVES DA SILVA OAB - MT0013663A-O (ADVOGADO)

KIMBERLY GUIMARAES DE MORAES OAB - MT24557/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA S E N T E N Ç A Vistos e examinados. Trata-se de AÇÃO 

ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por DOLÍRIO ELIAS 

COSTA em face do ESTADO DE MATO GROSSO, todos devidamente 

qualificados aos autos. Alega a parte autora que, na condição de Policial 

Militar da Reserva, foi convocado para compor a guarda patrimonial do 

Estado, especificamente do Fórum da Comarca de Jaciara/MT, em 14 de 

março de 2014, consoante Ato n.º 19.175/2014, publicado no Diário Oficial 

n.º 26347, publicado em 07 de agosto de 2014. Entretanto, diz que sua 

convocação foi cancelada, através do Ato n.º 18.134/2017, publicado no 

Diário Oficial em 25 de maio de 2017, e que ao buscar informações com 

seu superior acerca do motivo do cancelamento de sua convocação, foi 

informado que tal ato decorreu da solicitação do Juiz Diretor do Fórum de 

Jaciara/MT, Dr. Valter Fabrício Simioni da Silva, quem encaminhou o Ofício 

n.º 184/17/DF à Coordenadoria Militar do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, solicitando o desligamento do autor “por 

apresentar atitudes em desconformidade com a finalidade que o mister lhe 

impõe”. De acordo com autor, em razão do desligamento ter ocorrido sob a 

alegação de atitude improba, deveria ter sido submetido a processo 

administrativo, o qual asseguraria seu direito ao contraditório e a ampla 

defesa. Ao final requereu a concessão da tutela de urgência para seu 

retorno à atividade de guarda patrimonial, senão em Jaciara em outra 

Comarca vizinha, e ao final seja declarada a nulidade do ato de 

cancelamento da convocação, uma vez que não respeitou o contraditório 

e a ampla defesa. Requereu ainda, os benefícios da justiça gratuita. Foi 

determinado que o autor complementasse a inicial, juntando documentos 

que comprovem a hipossuficiência alegada. Posteriormente, o autor juntou 

alguns comprovantes de rendimentos. Vieram os autos conclusos. É o 

relatório. Fundamento e Decido De início, concedo ao autor os benefícios 

da justiça gratuita. No caso em apreço, tenho que é caso de indeferimento 

da petição inicial, por ausência de interesse processual. O autor pleiteia a 

nulidade do ato de cancelamento de sua convocação, ante a ausência de 

instauração de Procedimento Administrativo Disciplinar, não lhe sendo 

assegurado o direito ao contraditório e a ampla defesa. Entretanto, o cargo 

de guarda patrimonial do Estado, para o qual foi convocado a compor, 

trata-se de serviço voluntário, de caráter temporário, de livre nomeação e 

exoneração, dispensando o processo legal. A convocação dos militares 

da reserva remunerada para o serviço ativo no Estado de Mato Grosso é 

regulamentado pela Lei Complementar nº. 279/2007, que em seu artigo 1º, 

dispõe o seguinte, verbis: “os militares da reserva remunerada poderão, 

voluntariamente, ser convocados para o serviço ativo, nos casos 

mencionados no artigo 2º, desta lei complementar.” Ou seja, trata-se de 

ato unilateral e discricionário, atrelado a voluntariedade daquele que 

preenche os requisitos e deseja submeter-se a tal mister, de modo que o 

preenchimento dos requisitos legais não gera, por si só, direito a 

convocação e não impede seu cancelamento a qualquer momento, eis 

que, se revelado inconveniente e inoportuno, o ato pode ser revisto pela 

Administração. Ainda, o artigo 3º, parágrafo único, inciso II e VI, da LCE 

n.394/2010, descreve que o serviço poderá ser interrompido a qualquer 

tempo: “Art. 3º A convocação terá duração e 02 (dois) anos, prorrogável 

por um único e igual período, salvo disposição legal em contrário. 

Parágrafo único. O serviço voluntário poderá ser interrompido a qualquer 

tempo nos casos em que o convocado: [...] II – demonstrar conduta 

incompatível com a função desempenhada; [...] IV – atingir a idade limite de 

60 (sessenta) anos; VI – for conveniente para a Administração 

Pública[...]”. Portanto, tratando-se de ato unilateral e discricionário, atrelado 

à conveniência e oportunidade da Administração Pública, não 

preenchendo os requisitos legais, pode a Administração Pública, 

independentemente de qualquer procedimento, cancelar a convocação do 

militar convocado a compor a guarda patrimonial. Nesse sentido, este E. 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já decidiu: “MANDADO DE 

SEGURANÇA - POLICIAL MILITAR CONVOCAÇÃODA RESERVA 

REMUNERADA PARAO SERVIÇO ATIVO - CANCELAMENTO - 

CONVENIÊNCIA ADMINISTRATIVA POSSIBILIDADE - ART. 3º, 

P A R Á G R A F O  Ú N I C O ,  V I ,  D A  L E I 

COMPLEMENTARNº279/2007–ORDEMDENEGADA. A teor do que dispõe o 

artigo 3º, parágrafo único, VI, da Lei Complementar nº 279/2007, com a 

redação dada pela Lei Complementar nº 394/2010, lícito é o cancelamento 

da convocação de Policial Militar da reserva remunerada para o serviço 

ativo quando conveniente à Administração Pública." (MS 170300/2014, 

DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS 
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REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/05/2016, 

Publicado no DJE 13/05/2016) Assim, constatando-se de plano a 

inexistência de qualquer ilegalidade ou arbitrariedade no ato de 

cancelamento da convocação, tenho que o autor é carecedor de interesse 

processual, já que o cargo por ele ocupado é de caráter voluntário, 

temporário, e discricionário ao interesse da Administração Pública. Dispõe 

o artigo 330, inciso VI do Código de Processo Civil: Art. 330. A petição 

inicial será indeferida quando: (...) III – o autor carecer de interesse 

processual; Ressalto que as condições da ação são os requisitos 

necessários que desde o momento inicial são exigidos que uma Ação 

possua para que o judiciário possa proferir uma decisão de mérito. São 

condições da ação o interesse de agir e a legitimidade das partes. A falta 

de qualquer uma dessas condições importará na extinção do feito. 

Ressalto que não é o caso de aplicação do artigo 321 do CPC, pois não é 

o caso de emenda da inicial. Ante a ausência de interesse processual, o 

indeferimento da inicial é medida que se impõe. Ante o exposto, e por tudo 

que dos autos consta e, sem maiores delongas, INDEFIRO A PETIÇÃO 

INICIAL, e consequentemente JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM 

JULGAMENTO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 330, III, do Código de 

Processo Civil, e ainda, após o trânsito em julgado, determino 

arquivamento do presente feito, com as devidas anotações, 

comunicações e baixas necessárias no cartório distribuidor. Sem custas. 

Publique-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências. 

Jaciara/MT, 03 de julho de 2018. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

2ª Vara

Intimação
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DECISÃO Processo: 1001078-72.2018.8.11.0010. AUTOR: 

EDMILSON DA SILVA SANTOS RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. VISTOS ETC, Antes de apreciar 

os pedidos iniciais formulados pelo requerente, observo uma 

irregularidade na peça inicial que impõe sua emenda, sob pena de 

indeferimento, nos termos do art. 321 do NCPC. Compulsando os autos, 

verifico que a parte autora não encartou o requerimento do pedido de 

pagamento na via administrativa, requisito, pois, necessário a demonstrar 

o seu interesse de agir. Nesse sentido: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – AÇÃO 

EXTINTA - PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – NECESSIDADE - 

APLICAÇÃO DA REGRA DE TRANSIÇÃO (RE 631.240/STF) – 

PRECEDENTES - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Nas ações 

ajuizadas após a conclusão do julgamento do RE 631240/STF 

(03/09/2014), a orientação do Supremo Tribunal Federal é pela 

exigibilidade do prévio requerimento administrativo como condição para o 

regular exercício do direito de ação, sem que caracterize afronta ao art. 

5º, XXXV, da Constituição Federal. (Ap 132736/2017, DESA. SERLY 

MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 22/11/2017, Publicado no DJE 27/11/2017) AÇÃO DE COBRANÇA – 

DPVAT – EMENDA DA INICIAL – DESCUMPRIMENTO – SENTENÇA QUE 

EXTINGUIU O FEITO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR - NECESSIDADE 

DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – REPERCUSSÃO GERAL – 

STF – RECURSO DESPROVIDO. A orientação do Supremo Tribunal Federal 

é no sentido da exigibilidade do prévio requerimento administrativo como 

condição para o regular exercício do direito de ação, sem que caracterize 

afronta ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. (Ap 94313/2017, DES. 

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 20/09/2017, Publicado no DJE 25/09/2017) Assim, 

intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (a) para, na forma do 

artigo 321 do Código de Processo Civil, EMENDAR a inicial no prazo de 30 

(trinta) dias e comprovar o requerimento administrativo junto à seguradora 

ré, sob pena de indeferimento da inicial. Escoado o prazo, certifique-se. 

Cumpra-se. Jaciara-MT, 23 de maio de 2018. Valter Fabrício Simioni da 

Silva Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1001097-78.2018.8.11.0010. AUTOR: 

MARIA APARECIDA FERREIRA DE SOUZA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL VISTOS ETC, Trata-se de “Ação de Concessão de 

Auxílio Doença c/c Aposentadoria por Invalidez” ajuizada por Maria 

Aparecida Ferreira de Souza, em face do Instituto Nacional do Seguro 

Social – INSS, ambos qualificados nos autos, pleiteando, inicialmente, a 

isenção do pagamento das custas processuais, mediante a concessão 

dos benefícios da justiça gratuita. Com a inicial juntou documentos. É o 

relato necessário. Decido. I – Da gratuidade das custas judiciais De plano 

defiro o pedido de gratuidade da justiça, na forma do art. 4º da Lei nº 

1.060/1950, pois a Lei de Assistência Judiciária exige apenas a 

declaração da parte hipossuficiente de que não possui condições para 

arcar com as custas do processo sem prejuízo de seu sustento ou de sua 

família, elemento suficiente para caracterizar a presunção de veracidade 

quanto à pobreza declarada, especialmente, quando ausentes nos autos 

indícios em sentido contrário. Na espécie, entendo ser impositiva a 

concessão da justiça gratuita ao requerente a fim de permitir o exercício 

do direito constitucional insculpido no art. 5º, inciso XXXV, da Lei 

Fundamental, consistente no livre acesso ao Poder Judiciário. Nessa 

toada: “Não existindo provas contundentes que venham a espancar a 

presunção de veracidade de hipossuficiência para a concessão da 

assistência judiciária gratuita, esta deve ser mantida em nome do princípio 

da boa-fé”. (TJMT – RAI nº 97.585/2008 – 3ª Câm. Cív. – Rel. Des. Diocles 

de Figueiredo – j. 03/11/08 - unânime). “AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

GRATUIDADE DE JUSTIÇA - INDÍCIOS DE INCAPACIDADE FINANCEIRA DO 

REQUERENTE - RECURSO PROVIDO. A parte que declara não ter 

condições de arcar com as custas do processo e honorários 

advocatícios, sem prejuízo próprio ou de sua família, tem direito ao 

benefício da Justiça gratuita, nos termos do art. 4º da Lei nº 1.060/50 (...) 

Necessidade da concessão da benesse de forma a garantir o exercício do 

direito fundamental do livre acesso à justiça. Recurso provido”. (TJMT – 1ª 

Câm. Cív. – RAI nº 108.087/09 – j. 12/01/10 – DJ 19/01/10). Disso posto, 

CONCEDO à parte autora os benefícios da gratuidade da justiça. II - Da 

Prova Pericial Antes de determinar a citação da autarquia federal 

requerida, em atenção à Recomendação Conjunta do Conselho Nacional 

de Justiça-CNJ, datada de 01/12/2015, extraída do Ofício Circular n. 

14/2016-DAP, DETERMINO: i) A intimação do requerido para que, no prazo 

de 10 (dez) dias, junte aos autos cópia do processo administrativo 

promovido pela parte autora, incluindo eventuais perícias administrativas 

e/ou informes dos sistemas informatizados relacionados às perícias 

realizadas; ii) A realização de perícia médica, e, para tanto, Nomeio como 

perita a Dra. Soraya Kaffashi Soares Castro, CRM 2311/MT, com endereço 

profissional na Rua: Gago Coutinho, 519, bairro Araés, Cuiabá/MT, CEP: 

78005-730, que deverá cumprir o encargo independente de compromisso, 

sob a fé do seu grau (artigo 466 do NCPC). iii) Designo o dia 11 de julho de 

2018 às 13h15min para realização da perícia. iv) A parte requerente 

deverá se apresentar para a perícia na data designada portando todos os 

seus exames. v) Cientifique ainda a Sra. perita fica desde já arbitrado para 

pagamento dos honorários periciais o valor de R$ 420,00 (quatrocentos e 

vinte reais), o que faço com fulcro no parágrafo único do artigo 28 da 

Resolução CJF-RES-2014/00305, atento ao limite máximo da tabela V do 

anexo da referida Resolução, aumentada de 01 (uma) vez. Justifico a 

majoração dos honorários, em razão da grande dificuldade em se 

encontrar médico perito na região, onde há anos há um ciclo de 

recorrentes escusas por parte dos nomeados, bem como levando-se em 

consideração a distância do local para realização dos trabalhos. vii) Nas 

hipóteses de pedido de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, 

deverá o senhor perito fazer constar no laudo os dados gerais do 

processo (número do processo e vara); dados completos do periciando 
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(nome completo, estado civil, sexo, CPF, data de nascimento, escolaridade 

e formação técnico-profissional); dados gerais da perícia (data do exame, 

nome completo do perito com CRM, nomes dos assistentes técnicos); 

histórico laboral do periciado (profissão declarada, tempo de profissão, 

atividade declarada como exercida, tempo de atividade, experiência laboral 

anterior e data declarada de afastamento do trabalho, se tiver ocorrido), 

bem como, responder aos quesitos deste juízo, desde já elencados: viii) 

Exame Clínico e Considerações Médico-Periciais sobre a Patologia: a) 

Queixa que o (a) periciado (a) apresenta no ato da perícia. b) Doença, 

lesão ou deficiência diagnosticada por ocasião da perícia (com CID). c) 

Causa provável da (s) doença/moléstia (s) incapacidade. d) 

Doença/moléstia ou lesão decorrem do trabalho exercido? Justifique 

indicando o agente de risco ou agente nocivo causador. e) A 

doença/moléstia ou lesão decorrem de acidente de trabalho? Em caso 

positivo, circunstanciar o fato, com data e local, bem como se reclamou 

assistência médica e/ou hospitalar. f) Doença/moléstia ou lesão torna o (a) 

periciado (a) incapacitada para o exercício do último trabalho ou atividade 

habitual? Justifique a resposta, descrevendo os elementos nos quais 

baseou a conclusão. g) Sendo positiva a resposta ao quesito anterior, a 

incapacidade do periciado (a) é de natureza permanente ou temporária? 

Parcial ou total? h) Data provável de início da (s) doença/lesão/moléstia (s) 

que acomete (m) o (a) periciado (a). i) Da provável da incapacidade 

identificada. Justifique. j) Incapacidade remonta à data de indício da (s) 

doença/moléstia (s) ou decorre de progressão ou agravamento dessa 

patologia? Justifique. k) É possível afirmar se havia incapacidade entre a 

data do indeferimento ou da cessação do benefício administrativo e a data 

da realização da perícia judicial? l) Caso se conclua pela incapacidade 

parcial e permanente, é possível afirmar se o (a) periciado (a) está apto 

para o exercício de outra atividade profissional ou para a reabilitação? 

Qual atividade? m) Sendo positiva a existência de incapacidade total e 

permanente, o (a) periciado (a) necessita de assistência permanente de 

outra pessoa para as atividades diárias? A partir de quando? n) Qual e 

quais são os exames clínicos, laudos ou elementos considerados para o 

presente ato médico pericial? o) O (a) periciado (a) está realizando 

tratamento? Qual a previsão de duração do tratamento? Há previsão ou foi 

realizado tratamento cirúrgico? O tratamento é oferecido pelo SUS? p) É 

possível estimar qual o tempo e o eventual tratamento necessários para 

que o (a) periciado (a) se recupere e tenha condições de voltar a exercer 

seu trabalho ou atividade habitual (data de cessação da incapacidade)? q) 

Preste o perito demais esclarecimentos que entenda serem pertinentes 

para melhor elucidação da causa. r) Pode o perito afirmar se existe 

qualquer indício ou sinais de dissimulação ou de exacerbação de 

sintomas? Responda apenas em caso afirmativo. ix) Depois de cumpridas 

todas as determinações retro e estando encartadas aos autos, cite-se a 

autarquia requerida para responder à presente demanda, fazendo-se 

acompanhar o LAUDO PERICIAL JUDICIAL, possibilitando, desta forma, a 

apresentação de proposta de acordo ou resposta pela Procuradoria-Geral 

Federal. Com ou sem a contestação, certifique-se, em seguida, intime-se a 

parte requerente para, querendo, no prazo legal, impugnar. Cite-se e 

Intime-se. Cumpra-se. Às providências, expedindo-se o necessário. 

Jaciara-MT, 23 de março de 2018. Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1001103-85.2018.8.11.0010. AUTOR: 

ELITA INACIO CANDIDO RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

VISTOS ETC, Trata-se de “Ação de Concessão de Auxílio Doença c/c 

Aposentadoria por Invalidez” ajuizada por Elita Inácio Cândido, em face do 

Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, ambos qualificados nos autos, 

pleiteando, inicialmente, a isenção do pagamento das custas processuais, 

mediante a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Com a inicial 

juntou documentos. É o relato necessário. Decido. I – Da gratuidade das 

custas judiciais De plano defiro o pedido de gratuidade da justiça, na forma 

do art. 4º da Lei nº 1.060/1950, pois a Lei de Assistência Judiciária exige 

apenas a declaração da parte hipossuficiente de que não possui 

condições para arcar com as custas do processo sem prejuízo de seu 

sustento ou de sua família, elemento suficiente para caracterizar a 

presunção de veracidade quanto à pobreza declarada, especialmente, 

quando ausentes nos autos indícios em sentido contrário. Na espécie, 

entendo ser impositiva a concessão da justiça gratuita ao requerente a fim 

de permitir o exercício do direito constitucional insculpido no art. 5º, inciso 

XXXV, da Lei Fundamental, consistente no livre acesso ao Poder 

Judiciário. Nessa toada: “Não existindo provas contundentes que venham 

a espancar a presunção de veracidade de hipossuficiência para a 

concessão da assistência judiciária gratuita, esta deve ser mantida em 

nome do princípio da boa-fé”. (TJMT – RAI nº 97.585/2008 – 3ª Câm. Cív. – 

Rel. Des. Diocles de Figueiredo – j. 03/11/08 - unânime). “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - GRATUIDADE DE JUSTIÇA - INDÍCIOS DE INCAPACIDADE 

FINANCEIRA DO REQUERENTE - RECURSO PROVIDO. A parte que declara 

não ter condições de arcar com as custas do processo e honorários 

advocatícios, sem prejuízo próprio ou de sua família, tem direito ao 

benefício da Justiça gratuita, nos termos do art. 4º da Lei nº 1.060/50 (...) 

Necessidade da concessão da benesse de forma a garantir o exercício do 

direito fundamental do livre acesso à justiça. Recurso provido”. (TJMT – 1ª 

Câm. Cív. – RAI nº 108.087/09 – j. 12/01/10 – DJ 19/01/10). Disso posto, 

CONCEDO à parte autora os benefícios da gratuidade da justiça. II - Da 

Prova Pericial Antes de determinar a citação da autarquia federal 

requerida, em atenção à Recomendação Conjunta do Conselho Nacional 

de Justiça-CNJ, datada de 01/12/2015, extraída do Ofício Circular n. 

14/2016-DAP, DETERMINO: i) A intimação do requerido para que, no prazo 

de 10 (dez) dias, junte aos autos cópia do processo administrativo 

promovido pela parte autora, incluindo eventuais perícias administrativas 

e/ou informes dos sistemas informatizados relacionados às perícias 

realizadas; ii) A realização de perícia médica, e, para tanto, Nomeio como 

perita a Dra. Soraya Kaffashi Soares Castro, CRM 2311/MT, com endereço 

profissional na Rua: Gago Coutinho, 519, bairro Araés, Cuiabá/MT, CEP: 

78005-730, que deverá cumprir o encargo independente de compromisso, 

sob a fé do seu grau (artigo 466 do NCPC). iii) Designo o dia 11 de julho de 

2018 às 13h30min para realização da perícia. iv) A parte requerente 

deverá se apresentar para a perícia na data designada portando todos os 

seus exames. v) Cientifique ainda a Sra. perita fica desde já arbitrado para 

pagamento dos honorários periciais o valor de R$ 420,00 (quatrocentos e 

vinte reais), o que faço com fulcro no parágrafo único do artigo 28 da 

Resolução CJF-RES-2014/00305, atento ao limite máximo da tabela V do 

anexo da referida Resolução, aumentada de 01 (uma) vez. Justifico a 

majoração dos honorários, em razão da grande dificuldade em se 

encontrar médico perito na região, onde há anos há um ciclo de 

recorrentes escusas por parte dos nomeados, bem como levando-se em 

consideração a distância do local para realização dos trabalhos. vii) Nas 

hipóteses de pedido de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, 

deverá o senhor perito fazer constar no laudo os dados gerais do 

processo (número do processo e vara); dados completos do periciando 

(nome completo, estado civil, sexo, CPF, data de nascimento, escolaridade 

e formação técnico-profissional); dados gerais da perícia (data do exame, 

nome completo do perito com CRM, nomes dos assistentes técnicos); 

histórico laboral do periciado (profissão declarada, tempo de profissão, 

atividade declarada como exercida, tempo de atividade, experiência laboral 

anterior e data declarada de afastamento do trabalho, se tiver ocorrido), 

bem como, responder aos quesitos deste juízo, desde já elencados: viii) 

Exame Clínico e Considerações Médico-Periciais sobre a Patologia: a) 

Queixa que o (a) periciado (a) apresenta no ato da perícia. b) Doença, 

lesão ou deficiência diagnosticada por ocasião da perícia (com CID). c) 

Causa provável da (s) doença/moléstia (s) incapacidade. d) 

Doença/moléstia ou lesão decorrem do trabalho exercido? Justifique 

indicando o agente de risco ou agente nocivo causador. e) A 

doença/moléstia ou lesão decorrem de acidente de trabalho? Em caso 

positivo, circunstanciar o fato, com data e local, bem como se reclamou 

assistência médica e/ou hospitalar. f) Doença/moléstia ou lesão torna o (a) 

periciado (a) incapacitada para o exercício do último trabalho ou atividade 

habitual? Justifique a resposta, descrevendo os elementos nos quais 

baseou a conclusão. g) Sendo positiva a resposta ao quesito anterior, a 

incapacidade do periciado (a) é de natureza permanente ou temporária? 

Parcial ou total? h) Data provável de início da (s) doença/lesão/moléstia (s) 

que acomete (m) o (a) periciado (a). i) Da provável da incapacidade 

identificada. Justifique. j) Incapacidade remonta à data de indício da (s) 
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doença/moléstia (s) ou decorre de progressão ou agravamento dessa 

patologia? Justifique. k) É possível afirmar se havia incapacidade entre a 

data do indeferimento ou da cessação do benefício administrativo e a data 

da realização da perícia judicial? l) Caso se conclua pela incapacidade 

parcial e permanente, é possível afirmar se o (a) periciado (a) está apto 

para o exercício de outra atividade profissional ou para a reabilitação? 

Qual atividade? m) Sendo positiva a existência de incapacidade total e 

permanente, o (a) periciado (a) necessita de assistência permanente de 

outra pessoa para as atividades diárias? A partir de quando? n) Qual e 

quais são os exames clínicos, laudos ou elementos considerados para o 

presente ato médico pericial? o) O (a) periciado (a) está realizando 

tratamento? Qual a previsão de duração do tratamento? Há previsão ou foi 

realizado tratamento cirúrgico? O tratamento é oferecido pelo SUS? p) É 

possível estimar qual o tempo e o eventual tratamento necessários para 

que o (a) periciado (a) se recupere e tenha condições de voltar a exercer 

seu trabalho ou atividade habitual (data de cessação da incapacidade)? q) 

Preste o perito demais esclarecimentos que entenda serem pertinentes 

para melhor elucidação da causa. r) Pode o perito afirmar se existe 

qualquer indício ou sinais de dissimulação ou de exacerbação de 

sintomas? Responda apenas em caso afirmativo. ix) Depois de cumpridas 

todas as determinações retro e estando encartadas aos autos, cite-se a 

autarquia requerida para responder à presente demanda, fazendo-se 

acompanhar o LAUDO PERICIAL JUDICIAL, possibilitando, desta forma, a 

apresentação de proposta de acordo ou resposta pela Procuradoria-Geral 

Federal. Com ou sem a contestação, certifique-se, em seguida, intime-se a 

parte requerente para, querendo, no prazo legal, impugnar. Cite-se e 

Intime-se. Cumpra-se. Às providências, expedindo-se o necessário. 

Jaciara-MT, 23 de maio de 2018. Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001169-65.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS DO PRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO CARDOSO LEITAO OAB - MT24140/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DECISÃO Processo: 1001169-65.2018.8.11.0010. REQUERENTE: 

ELIAS DO PRADO REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL VISTOS ETC, Elias do Prado ajuíza a presente Ação Para 

Concessão de Benefício Previdenciário, em face do Instituto Nacional do 

Seguro Social - INSS, almejando, liminarmente, tutela de evidência para que 

o demandado conceda o benefício previdenciário no prazo máximo de 30 

dias. Para tanto, alega estar impossibilitada para o trabalho em decorrência 

do seu estado de saúde, uma vez que foi diagnosticado hérnia ingnal CID 

10 K40.9 desde 10 de janeiro de 2017, o que o torna incapaz para o seu 

trabalho habitual na função de pedreiro. Narra que requereu em 

20/01/2017 a concessão de benefício por incapacidade, o qual restou 

indeferido pelo réu, por ausência de comparecimento para concluir o 

exame médico. Desta forma o Autor requereu nova perícia na data de 

21/02/2018, sendo novamente indeferido no dia 30/04/2018, por entender 

que não foi constatada a incapacidade para o trabalho. Requer os 

benefícios da justiça gratuita. Com a inicial vieram documentos. É o relato 

necessário. Decido. 1. Da gratuidade das custas judiciais. O pedido de 

justiça gratuita comporta deferimento. O NCPC em seus artigos 98 e 99, §§ 

2º e 3° dispõem que, verbis: “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, 

brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as 

custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito 

à gratuidade da justiça, na forma da lei.” “Art. 99. O pedido de gratuidade 

da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na 

petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 2o O 

juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que 

evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de 

gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a 

comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3o 

Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida 

exclusivamente por pessoa natural.” Outrossim, o art. 4º da Lei nº 

1.060/1950 da Lei de Assistência Judiciária exige apenas a declaração da 

parte hipossuficiente de que não possui condições para arcar com as 

custas do processo sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, 

elemento suficiente para caracterizar a presunção de veracidade quanto à 

pobreza declarada, especialmente, quando ausentes nos autos indícios 

em sentido contrário. Na espécie, entendo ser impositiva a concessão da 

justiça gratuita ao requerente a fim de permitir o exercício do direito 

constitucional insculpido no art. 5º, inciso XXXV, da Lei Fundamental, 

consistente no livre acesso ao Poder Judiciário. Nessa toada: “Não 

existindo provas contundentes que venham a espancar a presunção de 

veracidade de hipossuficiência para a concessão da assistência judiciária 

gratuita, esta deve ser mantida em nome do princípio da boa-fé”. (TJMT – 

RAI nº 97.585/2008 – 3ª Câm. Cív. – Rel. Des. Diocles de Figueiredo – j. 

03/11/08 - unânime). “AGRAVO DE INSTRUMENTO - GRATUIDADE DE 

JUSTIÇA - INDÍCIOS DE INCAPACIDADE FINANCEIRA DO REQUERENTE - 

RECURSO PROVIDO. A parte que declara não ter condições de arcar com 

as custas do processo e honorários advocatícios, sem prejuízo próprio ou 

de sua família, tem direito ao benefício da Justiça gratuita, nos termos do 

art. 4º da Lei nº 1.060/50 (...) Necessidade da concessão da benesse de 

forma a garantir o exercício do direito fundamental do livre acesso à 

justiça. Recurso provido”. (TJMT – 1ª Câm. Cív. – RAI nº 108.087/09 – j. 

12/01/10 – DJ 19/01/10). DEFIRO, pois, a gratuidade da justiça. 2. Da tutela 

provisória de urgência. O pedido de tutela urgência em caráter liminar está 

amparado no Novo Código de Processo Civil em sem art. 300 e parágrafos 

seguintes. Tratando-se, porém, de pedido que visa antecipar um dos 

efeitos da tutela final pretendida pela parte, qual seja, a constituição de 

pagamento de benefício assistencial em favor da parte requerente, o caso 

é de análise dos requisitos próprios à concessão da tutela de urgência 

almejada. Do disposto no art. 300 do Novo Código de Processo Civil, em 

particular no seu § 3º, verifica-se que é requisito imprescindível para à 

concessão da medida de urgência à ausência de perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão que concederá a tutela. “Art. 300. 

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. (...) § 3o A tutela de urgência de natureza 

antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade 

dos efeitos da decisão.” No caso dos autos, por se tratar de verba com 

caráter alimentar, qualquer adiantamento implicará em patente perigo de 

irreversibilidade a parte contrária, o que à luz da regra esculpida no art. 

300, § 3º do Novo Código de Processo Civil impossibilita a concessão da 

tutela de urgência na forma pretendida. Portanto, inexistentes os requisitos 

legais do art. 300 do Novo Código de Processo Civil para a concessão da 

medida pleiteada, INDEFIRO o pedido de urgência da tutela. Antes de 

determinar a citação da autarquia federal requerida, em atenção à 

Recomendação Conjunta do Conselho Nacional de Justiça-CNJ, datada de 

01/12/2015, extraída do Ofício Circular n. 14/2016-DAP, DETERMINO: i) A 

intimação da autarquia requerida para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

junte aos autos cópia do processo administrativo promovido pela parte 

autora, incluindo eventuais perícias administrativas e/ou informes dos 

sistemas informatizados relacionados às perícias realizadas; ii) A 

realização de perícia médica, nomeando, para tanto, a médica perita Dra. 

Soraya Kaffashi Soares Castro, CRM 2311/MT, com endereço profissional 

na Rua: Gago Coutinho, 519, bairro Araés, Cuiabá/MT, CEP: 78005-730,, 

que deverá cumprir o encargo independente de compromisso, sob a fé do 

seu grau (artigo 466 do NCPC); Designo o dia 11 de julho de 2018, às 

14h15min para realização da perícia. iii) A parte requerente deverá se 

apresentar para a perícia na data designada portando todos os seus 

exames. iv) Cientifique ainda a senhora perita que caso aceite o encargo 

fica desde já arbitrado para pagamento dos honorários periciais o valor de 

R$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais), o que faço com fulcro no 

parágrafo único do artigo 28 da Resolução CJF-RES-2014/00305, atento 

ao limite máximo da tabela V do anexo da referida Resolução, aumentada 

de 01 (uma) vez. Justifico a majoração dos honorários, em razão da 

grande dificuldade em se encontrar médico perito na região, onde há anos 

há um ciclo de recorrentes escusas por parte dos nomeados, bem como 

levando-se em consideração a distância do local para realização dos 

trabalhos. v) Faculto desde já às partes, no prazo de 15 (quinze) dias 

contados da intimação do despacho de nomeação do perito, arguir 

impedimento ou suspeição do perito, indicar assistentes técnicos e 

apresentar quesitos, nos termos do artigo 465 § 1º inciso II e III do Código 

de Processo Civil. vi) Nas hipóteses de pedido de auxílio-doença ou 

aposentadoria por invalidez, deverá o senhor perito fazer constar no 

laudo os dados gerais do processo (número do processo e vara); dados 

completos do periciando (nome completo, estado civil, sexo, CPF, data de 

nascimento, escolaridade e formação técnico-profissional); dados gerais 
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da perícia (data do exame, nome completo do perito com CRM, nomes dos 

assistentes técnicos); histórico laboral do periciando. vii) Atente-se o 

perito que, por se tratar de pedido de majoração de benefício, o laudo 

pericial deverá contar informações acerca da necessidade de 

acompanhamento permanente de terceiro pelo beneficiário. viii) Depois de 

cumpridas todas as determinações retro e estando encartadas aos autos, 

cite-se a autarquia requerida para responder a presente demanda, 

fazendo-se acompanhar do mandado os laudos periciais, possibilitando, 

desta forma, a apresentação de proposta de acordo ou resposta pela 

Procuradoria-Geral Federal. Com ou sem a contestação, certifique-se, em 

seguida, intime-se a parte requerente para, querendo, no prazo legal, 

impugnar. Após, certifique-se o necessário, vindo os autos conclusos 

para ulterior deliberação, sem prejuízo do julgamento antecipado da lide, 

nos termos do art. 355, I do Novo Código de Processo Civil. Intimem-se. 

Cumpra-se. Às providências, expedindo-se o necessário. Jaciara-MT, 30 

de maio de 2018. Valter Fabricio Simioni da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001224-16.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FILOMENO MARTINS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO OAB - MT0012466S (ADVOGADO)

ALEXANDER PARMIGIANI OAB - MT0018912A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1001224-16.2018.8.11.0010. AUTOR: 

JOSE FILOMENO MARTINS RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL VISTOS ETC, Encaminhem-se os autos à 1ª Vara desta Comarca, 

diante da distribuição em dependência ao feito nº 321-13.2009.811.0010, 

código 26836. Cumpra-se. Jaciara-MT, 8 de junho de 2018. Valter Fabrício 

Simioni da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001238-97.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS TEIXEIRA FAUSTINO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDER PARMIGIANI OAB - MT0018912A (ADVOGADO)

DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO OAB - MT0012466S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1001238-97.2018.8.11.0010. AUTOR: 

ELIAS TEIXEIRA FAUSTINO RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL VISTOS ETC, Trata-se de “Ação de Concessão de Auxílio Doença 

c/c Aposentadoria por Invalidez” ajuizada por José Filomeno Martins, em 

face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, ambos qualificados nos 

autos, almejando a concessão benefício previdenciária de auxílio doença 

com posterior conversão em aposentadoria por invalidez, vez que fora 

indeferido seu pedido administrativamente, bem como, pleiteando, 

inicialmente, a isenção do pagamento das custas processuais, mediante a 

concessão dos benefícios da justiça gratuita. Com a inicial juntou 

documentos. É o relato necessário. Decido. I – Da gratuidade das custas 

judiciais De plano defiro o pedido de gratuidade da justiça, na forma do art. 

4º da Lei nº 1.060/1950, pois a Lei de Assistência Judiciária exige apenas 

a declaração da parte hipossuficiente de que não possui condições para 

arcar com as custas do processo sem prejuízo de seu sustento ou de sua 

família, elemento suficiente para caracterizar a presunção de veracidade 

quanto à pobreza declarada, especialmente, quando ausentes nos autos 

indícios em sentido contrário. Na espécie, entendo ser impositiva a 

concessão da justiça gratuita ao requerente a fim de permitir o exercício 

do direito constitucional insculpido no art. 5º, inciso XXXV, da Lei 

Fundamental, consistente no livre acesso ao Poder Judiciário. Nessa 

toada: “Não existindo provas contundentes que venham a espancar a 

presunção de veracidade de hipossuficiência para a concessão da 

assistência judiciária gratuita, esta deve ser mantida em nome do princípio 

da boa-fé”. (TJMT – RAI nº 97.585/2008 – 3ª Câm. Cív. – Rel. Des. Diocles 

de Figueiredo – j. 03/11/08 - unânime). “AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

GRATUIDADE DE JUSTIÇA - INDÍCIOS DE INCAPACIDADE FINANCEIRA DO 

REQUERENTE - RECURSO PROVIDO. A parte que declara não ter 

condições de arcar com as custas do processo e honorários 

advocatícios, sem prejuízo próprio ou de sua família, tem direito ao 

benefício da Justiça gratuita, nos termos do art. 4º da Lei nº 1.060/50 (...) 

Necessidade da concessão da benesse de forma a garantir o exercício do 

direito fundamental do livre acesso à justiça. Recurso provido”. (TJMT – 1ª 

Câm. Cív. – RAI nº 108.087/09 – j. 12/01/10 – DJ 19/01/10). Disso posto, 

CONCEDO à parte autora os benefícios da gratuidade da justiça. II - Da 

Prova Pericial Antes de determinar a citação da autarquia federal 

requerida, em atenção à Recomendação Conjunta do Conselho Nacional 

de Justiça-CNJ, datada de 01/12/2015, extraída do Ofício Circular n. 

14/2016-DAP, DETERMINO: i) A intimação do requerido para que, no prazo 

de 10 (dez) dias, junte aos autos cópia do processo administrativo 

promovido pela parte autora, incluindo eventuais perícias administrativas 

e/ou informes dos sistemas informatizados relacionados às perícias 

realizadas; ii) A realização de perícia médica, e, para tanto, Nomeio como 

perita a Dra. Soraya Kaffashi Soares Castro, CRM 2311/MT, com endereço 

profissional na Rua: Gago Coutinho, 519, bairro Araés, Cuiabá/MT, CEP: 

78005-730, que deverá cumprir o encargo independente de compromisso, 

sob a fé do seu grau (artigo 466 do NCPC). iii) Designo o dia 11 de julho de 

2018 às 14h45min para realização da perícia. iv) A parte requerente 

deverá se apresentar para a perícia na data designada portando todos os 

seus exames. v) Cientifique ainda a Sra. perita que fica desde já arbitrado 

para pagamento dos honorários periciais o valor de R$ 420,00 

(quatrocentos e vinte reais), o que faço com fulcro no parágrafo único do 

artigo 28 da Resolução CJF-RES-2014/00305, atento ao limite máximo da 

tabela V do anexo da referida Resolução, aumentada de 01 (uma) vez. 

Justifico a majoração dos honorários, em razão da grande dificuldade em 

se encontrar médico perito na região, onde há anos há um ciclo de 

recorrentes escusas por parte dos nomeados, bem como levando-se em 

consideração a distância do local para realização dos trabalhos. vii) Nas 

hipóteses de pedido de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, 

deverá o senhor perito fazer constar no laudo os dados gerais do 

processo (número do processo e vara); dados completos do periciando 

(nome completo, estado civil, sexo, CPF, data de nascimento, escolaridade 

e formação técnico-profissional); dados gerais da perícia (data do exame, 

nome completo do perito com CRM, nomes dos assistentes técnicos); 

histórico laboral do periciado (profissão declarada, tempo de profissão, 

atividade declarada como exercida, tempo de atividade, experiência laboral 

anterior e data declarada de afastamento do trabalho, se tiver ocorrido), 

bem como, responder aos quesitos deste juízo, desde já elencados: viii) 

Exame Clínico e Considerações Médico-Periciais sobre a Patologia: a) 

Queixa que o (a) periciado (a) apresenta no ato da perícia. b) Doença, 

lesão ou deficiência diagnosticada por ocasião da perícia (com CID). c) 

Causa provável da (s) doença/moléstia (s) incapacidade. d) 

Doença/moléstia ou lesão decorrem do trabalho exercido? Justifique 

indicando o agente de risco ou agente nocivo causador. e) A 

doença/moléstia ou lesão decorrem de acidente de trabalho? Em caso 

positivo, circunstanciar o fato, com data e local, bem como se reclamou 

assistência médica e/ou hospitalar. f) Doença/moléstia ou lesão torna o (a) 

periciado (a) incapacitada para o exercício do último trabalho ou atividade 

habitual? Justifique a resposta, descrevendo os elementos nos quais 

baseou a conclusão. g) Sendo positiva a resposta ao quesito anterior, a 

incapacidade do periciado (a) é de natureza permanente ou temporária? 

Parcial ou total? h) Data provável de início da (s) doença/lesão/moléstia (s) 

que acomete (m) o (a) periciado (a). i) Da provável da incapacidade 

identificada. Justifique. j) Incapacidade remonta à data de indício da (s) 

doença/moléstia (s) ou decorre de progressão ou agravamento dessa 

patologia? Justifique. k) É possível afirmar se havia incapacidade entre a 

data do indeferimento ou da cessação do benefício administrativo e a data 

da realização da perícia judicial? l) Caso se conclua pela incapacidade 

parcial e permanente, é possível afirmar se o (a) periciado (a) está apto 

para o exercício de outra atividade profissional ou para a reabilitação? 

Qual atividade? m) Sendo positiva a existência de incapacidade total e 

permanente, o (a) periciado (a) necessita de assistência permanente de 

outra pessoa para as atividades diárias? A partir de quando? n) Qual e 

quais são os exames clínicos, laudos ou elementos considerados para o 

presente ato médico pericial? o) O (a) periciado (a) está realizando 

tratamento? Qual a previsão de duração do tratamento? Há previsão ou foi 

realizado tratamento cirúrgico? O tratamento é oferecido pelo SUS? p) É 

possível estimar qual o tempo e o eventual tratamento necessários para 

que o (a) periciado (a) se recupere e tenha condições de voltar a exercer 

seu trabalho ou atividade habitual (data de cessação da incapacidade)? q) 
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Preste o perito demais esclarecimentos que entenda serem pertinentes 

para melhor elucidação da causa. r) Pode o perito afirmar se existe 

qualquer indício ou sinais de dissimulação ou de exacerbação de 

sintomas? Responda apenas em caso afirmativo. ix) Depois de cumpridas 

todas as determinações retro e estando encartadas aos autos, cite-se a 

autarquia requerida para responder à presente demanda, fazendo-se 

acompanhar o LAUDO PERICIAL JUDICIAL, possibilitando, desta forma, a 

apresentação de proposta de acordo ou resposta pela Procuradoria-Geral 

Federal. Com ou sem a contestação, certifique-se, em seguida, intime-se a 

parte requerente para, querendo, no prazo legal, impugnar. Cite-se e 

Intime-se. Cumpra-se. Às providências, expedindo-se o necessário. 

Jaciara-MT, 8 de junho de 2018. Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001278-79.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

IRENE MARIA DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL PARMIGIANI OAB - MT0019762A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1001278-79.2018.8.11.0010. AUTOR: 

IRENE MARIA DE OLIVEIRA RÉU: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL VISTOS ETC, Trata-se de “Ação de Aposentadoria por Invalidez 

ou Auxílio Doença” ajuizada por Irene Maria de Oliveira, em face do 

Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, ambos qualificados nos autos, 

pleiteando, inicialmente, a isenção do pagamento das custas processuais, 

mediante a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Com a inicial 

juntou documentos. É o relato necessário. Decido. I – Da gratuidade das 

custas judiciais De plano defiro o pedido de gratuidade da justiça, na forma 

do art. 4º da Lei nº 1.060/1950, pois a Lei de Assistência Judiciária exige 

apenas a declaração da parte hipossuficiente de que não possui 

condições para arcar com as custas do processo sem prejuízo de seu 

sustento ou de sua família, elemento suficiente para caracterizar a 

presunção de veracidade quanto à pobreza declarada, especialmente, 

quando ausentes nos autos indícios em sentido contrário. Na espécie, 

entendo ser impositiva a concessão da justiça gratuita ao requerente a fim 

de permitir o exercício do direito constitucional insculpido no art. 5º, inciso 

XXXV, da Lei Fundamental, consistente no livre acesso ao Poder 

Judiciário. Nessa toada: “Não existindo provas contundentes que venham 

a espancar a presunção de veracidade de hipossuficiência para a 

concessão da assistência judiciária gratuita, esta deve ser mantida em 

nome do princípio da boa-fé”. (TJMT – RAI nº 97.585/2008 – 3ª Câm. Cív. – 

Rel. Des. Diocles de Figueiredo – j. 03/11/08 - unânime). “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - GRATUIDADE DE JUSTIÇA - INDÍCIOS DE INCAPACIDADE 

FINANCEIRA DO REQUERENTE - RECURSO PROVIDO. A parte que declara 

não ter condições de arcar com as custas do processo e honorários 

advocatícios, sem prejuízo próprio ou de sua família, tem direito ao 

benefício da Justiça gratuita, nos termos do art. 4º da Lei nº 1.060/50 (...) 

Necessidade da concessão da benesse de forma a garantir o exercício do 

direito fundamental do livre acesso à justiça. Recurso provido”. (TJMT – 1ª 

Câm. Cív. – RAI nº 108.087/09 – j. 12/01/10 – DJ 19/01/10). Disso posto, 

CONCEDO à parte autora os benefícios da gratuidade da justiça. II - Da 

Prova Pericial Antes de determinar a citação da autarquia federal 

requerida, em atenção à Recomendação Conjunta do Conselho Nacional 

de Justiça-CNJ, datada de 01/12/2015, extraída do Ofício Circular n. 

14/2016-DAP, DETERMINO: i) A intimação do requerido para que, no prazo 

de 10 (dez) dias, junte aos autos cópia do processo administrativo 

promovido pela parte autora, incluindo eventuais perícias administrativas 

e/ou informes dos sistemas informatizados relacionados às perícias 

realizadas; ii) A realização de perícia médica, e, para tanto, Nomeio como 

perita a Dra. Soraya Kaffashi Soares Castro, CRM 2311/MT, com endereço 

profissional na Rua: Gago Coutinho, 519, bairro Araés, Cuiabá/MT, CEP: 

78005-730, que deverá cumprir o encargo independente de compromisso, 

sob a fé do seu grau (artigo 466 do NCPC). iii) Designo o dia 24 de outubro 

de 2018 às 09h00min para realização da perícia. iv) A parte requerente 

deverá se apresentar para a perícia na data designada portando todos os 

seus exames. v) Cientifique ainda a Sra. perita que caso aceite o encargo 

fica desde já arbitrado para pagamento dos honorários periciais o valor de 

R$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais), o que faço com fulcro no 

parágrafo único do artigo 28 da Resolução CJF-RES-2014/00305, atento 

ao limite máximo da tabela V do anexo da referida Resolução, aumentada 

de 01 (uma) vez. Justifico a majoração dos honorários, em razão da 

grande dificuldade em se encontrar médico perito na região, onde há anos 

há um ciclo de recorrentes escusas por parte dos nomeados, bem como 

levando-se em consideração a distância do local para realização dos 

trabalhos. vii) Nas hipóteses de pedido de auxílio-doença ou 

aposentadoria por invalidez, deverá o senhor perito fazer constar no 

laudo os dados gerais do processo (número do processo e vara); dados 

completos do periciando (nome completo, estado civil, sexo, CPF, data de 

nascimento, escolaridade e formação técnico-profissional); dados gerais 

da perícia (data do exame, nome completo do perito com CRM, nomes dos 

assistentes técnicos); histórico laboral do periciado (profissão declarada, 

tempo de profissão, atividade declarada como exercida, tempo de 

atividade, experiência laboral anterior e data declarada de afastamento do 

trabalho, se tiver ocorrido), bem como, responder aos quesitos deste 

juízo, desde já elencados: viii) Exame Clínico e Considerações 

Médico-Periciais sobre a Patologia: a) Queixa que o (a) periciado (a) 

apresenta no ato da perícia. b) Doença, lesão ou deficiência diagnosticada 

por ocasião da perícia (com CID). c) Causa provável da (s) 

doença/moléstia (s) incapacidade. d) Doença/moléstia ou lesão decorrem 

do trabalho exercido? Justifique indicando o agente de risco ou agente 

nocivo causador. e) A doença/moléstia ou lesão decorrem de acidente de 

trabalho? Em caso positivo, circunstanciar o fato, com data e local, bem 

como se reclamou assistência médica e/ou hospitalar. f) Doença/moléstia 

ou lesão torna o (a) periciado (a) incapacitada para o exercício do último 

trabalho ou atividade habitual? Justifique a resposta, descrevendo os 

elementos nos quais baseou a conclusão. g) Sendo positiva a resposta ao 

quesito anterior, a incapacidade do periciado (a) é de natureza 

permanente ou temporária? Parcial ou total? h) Data provável de início da 

(s) doença/lesão/moléstia (s) que acomete (m) o (a) periciado (a). i) Da 

provável da incapacidade identificada. Justifique. j) Incapacidade remonta 

à data de indício da (s) doença/moléstia (s) ou decorre de progressão ou 

agravamento dessa patologia? Justifique. k) É possível afirmar se havia 

incapacidade entre a data do indeferimento ou da cessação do benefício 

administrativo e a data da realização da perícia judicial? l) Caso se conclua 

pela incapacidade parcial e permanente, é possível afirmar se o (a) 

periciado (a) está apto para o exercício de outra atividade profissional ou 

para a reabilitação? Qual atividade? m) Sendo positiva a existência de 

incapacidade total e permanente, o (a) periciado (a) necessita de 

assistência permanente de outra pessoa para as atividades diárias? A 

partir de quando? n) Qual e quais são os exames clínicos, laudos ou 

elementos considerados para o presente ato médico pericial? o) O (a) 

periciado (a) está realizando tratamento? Qual a previsão de duração do 

tratamento? Há previsão ou foi realizado tratamento cirúrgico? O 

tratamento é oferecido pelo SUS? p) É possível estimar qual o tempo e o 

eventual tratamento necessários para que o (a) periciado (a) se recupere 

e tenha condições de voltar a exercer seu trabalho ou atividade habitual 

(data de cessação da incapacidade)? q) Preste o perito demais 

esclarecimentos que entenda serem pertinentes para melhor elucidação 

da causa. r) Pode o perito afirmar se existe qualquer indício ou sinais de 

dissimulação ou de exacerbação de sintomas? Responda apenas em caso 

afirmativo. ix) Depois de cumpridas todas as determinações retro e 

estando encartadas aos autos, cite-se a autarquia requerida para 

responder à presente demanda, fazendo-se acompanhar o LAUDO 

PERICIAL JUDICIAL, possibilitando, desta forma, a apresentação de 

proposta de acordo ou resposta pela Procuradoria-Geral Federal. Com ou 

sem a contestação, certifique-se, em seguida, intime-se a parte 

requerente para, querendo, no prazo legal, impugnar. Cite-se e Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências, expedindo-se o necessário. Jaciara-MT, 15 

de junho de 2018. Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001234-60.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO OLIVEIRA DUTRA OAB - SP292207 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDEVANDRO PEREIRA DE JESUS (REQUERIDO)
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JACIARA DECISÃO Processo: 1001234-60.2018.8.11.0010. REQUERENTE: 

PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

REQUERIDO: EDEVANDRO PEREIRA DE JESUS VISTOS ETC, Antes de 

apreciar os pedidos iniciais formulados pelo requerente, observo uma 

irregularidade na peça inicial que impõe sua emenda, sob pena de 

indeferimento, nos termos do art. 321 do NCPC. Compulsando os autos, 

verifiquei que até o presente momento o Sistema PJe aponta o não 

recolhimento das guias de pagamento de custas judiciais e taxa judiciária 

por parte do requerente. Assim, intime-se a parte autora na pessoa de seu 

advogado para, na forma do artigo 321 do Código de Processo Civil, 

emende a inicial no prazo de 15 (quinze) dias juntando o comprovante de 

recolhimento das guias de pagamento de custas judiciais e taxa judiciária 

devidamente vinculadas aos autos, sob pena de indeferimento da inicial. 

Escoado o prazo, certifique-se. Após, conclusos. Intime-se. Cumpra-se. 

Jaciara-MT, 14 de junho de 2018. Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001265-80.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VIA - SEG COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISA BACCHI COVER OAB - MT8333/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAICON DA SILVA - ME (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1001265-80.2018.8.11.0010. AUTOR: VIA 

- SEG COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - ME RÉU: MAICON 

DA SILVA - ME VISTOS ETC, Trata-se de Ação de Cobrança ajuizada por 

VIA SEG COMÉRCIO DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA em face de 

MAICON DA SILVA - ME. Distribuído o feito, verifico que as guias de 

recolhimento também não se encontram anexas aos autos. Pelo exposto, 

intime-se a parte autora, para que EMENDE A INICIAL, bem como comprovE 

o recolhimento das custas de distribuição no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de cancelamento da distribuição e extinção do feito, na forma do 

artigo 290 do Novo Código de Processo Civil. Não havendo manifestação 

no prazo retro, certifique-se. Após, conclusos para ulterior deliberação. 

Intime-se. Cumpra-se. Jaciara-MT, 18 de junho de 2018. Valter Fabricio 

Simioni da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001272-72.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

NATALINO FERREIRA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A. (RÉU)

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DECISÃO Processo: 1001272-72.2018.8.11.0010. AUTOR: 

NATALINO FERREIRA - ME RÉU: BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS 

S.A., BANCO DO BRASIL SA VISTOS ETC, Natalino Ferreira – ME 

(Comercial Boa Esperança), representado pela inventariante Daiane da 

Cruz Ferreira ajuíza Ação de Cobrança c/c Perdas e Danos em face de BB 

Administradora de consórcios S/A e Banco do Brasil S/A, almejando 

inicialmente a concessão do benefício da justiça gratuita. É o relato 

necessário. Decido. Indefiro o pedido de gratuidade da justiça. Isso porque 

não visualizo os requisitos necessários à concessão do benefício 

pleiteado pela parte autora. Como é cediço, a pessoa jurídica deve 

comprovar o estado de miserabilidade para fazer jus ao benefício da 

justiça gratuita. O Supremo Tribunal Federal, inclusive, já pacificou o tema, 

verbis: “O pedido de justiça gratuita de pessoa jurídica de direito privado 

deve ser acompanhado de detalhada comprovação da efetiva 

insuficiência de recursos. Precedentes.” (STF – AI 673934 AgR, Rel. Min. 

Ellen Gracie, 2ª T., j. 23/06/09, DJe-148 06/08/09). No mesmo sentido: Rcl 

1905 ED-AgR, Relator(a): Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, julgado em 

15/08/2002, RE 192715 AgR, Relator(a): Min. Celso de Mello, Segunda 

Turma, julgado em 21/11/2006. O Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso mantém idêntico posicionamento: “RECURSO DE AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – REVISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE gratuidade DA 

justiça – PESSOA JURÍDICA – AUSÊNCIA DE PROVA DE IMPOSSIBILIDADE 

DE PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – INDEFERIMENTO DO 

BENEFÍCIO – ADMISSIBILIDADE – RECURSO IMPROVIDO. A gratuidade da 

justiça para PESSOAs JURÍDICAs é permitida no ordenamento jurídico, 

desde que a empresa comprove, por meio de documentos incontestáveis, 

não possuir condições de arcar com o ônus. (AI 14919/2014, DES. 

SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 22/07/2014, Publicado no DJE 28/07/2014)” 

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

GRATUITA - pessoa jurídica – MICROEMPRESA - INDEFERIMENTO – PERFIL 

ECONÔMICO E FINANCEIRO QUE NÃO SE ENQUADRA NA HIPÓTESE DA 

LEI Nº 1.060/50 – SÚMULA 481 DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. Consoante entendimento consolidado pelo STJ na Súmula n. 

481, é possível o deferimento da gratuidade de justiça à pessoa jurídica 

que comprove a impossibilidade de arcar com as custas do processo. 

Hipótese em que a empresa agravante não demonstrou encontrar-se em 

situação que caracterize hipótese de concessão do benefício à pessoa 

jurídica. (AI 67196/2016, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA 

DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 09/05/2017, Publicado no DJE 

12/05/2017)” “PESSOA JURÍDICA - JUSTIÇA GRATUITA - INDEFERIMENTO - 

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE POBREZA E MISERABILIDADE - 

CRITÉRIO OBJETIVO FIXADO PELO MAGISTRADO – DECISÃO MANTIDA. 

Incumbe ao juiz no uso de suas atribuições administrativas, fixar 

parâmetros para a concessão dos benefícios da justiça gratuita, com o fim 

de se evitar sua utilização inadequada e abusiva, por quem em verdade 

não necessita. Para a pessoa jurídica receber os benefícios da justiça 

gratuita, deve apresentar prova real de sua incapacidade de pagar as 

custas do processo.” (TJMT – 5ª Câm. Cível – Rel. Des. Carlos Alberto 

Alves da Rocha – julgado em 23/06/2010). No presente caso, não há 

qualquer prova de que a pessoa jurídica esteja em situação de 

miserabilidade que lhe impeça de recolher as custas processuais. 

Portanto, em vista da ausência de elementos suficientes que permitam 

aferir o preenchimento dos requisitos para a concessão do benefício 

almejado, INDEFIRO o pedido de justiça gratuita à parte autora. Pelo 

exposto, intime-se a parte autora, na pessoa de seu advogado (a), para 

que comprovE o recolhimento das custas de distribuição no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição e extinção do 

feito, na forma do artigo 290 do Novo Código de Processo Civil. Não 

havendo manifestação no prazo retro, certifique-se. Após, conclusos 

para ulterior deliberação. Intimem-se. Cumpra-se. Jaciara-MT, 20 de junho 

de 2018. Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001355-88.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO PEREIRA MARTINS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DECISÃO Processo: 1001355-88.2018.8.11.0010. AUTOR: 

BANCO DO BRASIL S.A RÉU: RODRIGO PEREIRA MARTINS VISTOS ETC., 

Antes de apreciar os pedidos iniciais formulados pela requerente, observo 

uma irregularidade na peça inicial que impõe sua emenda, sob pena de 

indeferimento, nos termos do art. 321 do NCPC. Compulsando os autos, 

não visualizei as guias de recolhimento das custas judiciais pagas. Assim, 

intime-se a parte autora para que, na forma do artigo 321 do Código legal 

supracitado, emende a inicial no prazo de 15 (quinze) dias, juntando o 

documento faltante. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Jaciara-MT, 29 de junho de 2018. Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000779-95.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA CARDOSO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDER PARMIGIANI OAB - MT0018912A (ADVOGADO)

DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO OAB - MT0012466S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1000779-95.2018.8.11.0010. Partes do 

processo: Parte Autora: AUTOR: FRANCISCA CARDOSO DA SILVA Parte 

Ré: RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL VISTOS ETC, 

Trata-se de “Ação de Restabelecimento de Auxílio Doença c/c 

Aposentadoria por Invalidez” ajuizada por Francisca Cardoso da Silva, em 

face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, ambos qualificados nos 

autos, almejando o restabelecimento do auxílio doença com posterior 

conversão em aposentadoria por invalidez, vez que fora indeferido seu 

pedido administrativamente, bem como, pleiteando, inicialmente, a isenção 

do pagamento das custas processuais, mediante a concessão dos 

benefícios da justiça gratuita. Com a inicial juntou documentos. É o relato 

necessário. Decido. I – Da gratuidade das custas judiciais De plano defiro 

o pedido de gratuidade da justiça, na forma do art. 4º da Lei nº 

1.060/1950, pois a Lei de Assistência Judiciária exige apenas a 

declaração da parte hipossuficiente de que não possui condições para 

arcar com as custas do processo sem prejuízo de seu sustento ou de sua 

família, elemento suficiente para caracterizar a presunção de veracidade 

quanto à pobreza declarada, especialmente, quando ausentes nos autos 

indícios em sentido contrário. Na espécie, entendo ser impositiva a 

concessão da justiça gratuita ao requerente a fim de permitir o exercício 

do direito constitucional insculpido no art. 5º, inciso XXXV, da Lei 

Fundamental, consistente no livre acesso ao Poder Judiciário. Nessa 

toada: “Não existindo provas contundentes que venham a espancar a 

presunção de veracidade de hipossuficiência para a concessão da 

assistência judiciária gratuita, esta deve ser mantida em nome do princípio 

da boa-fé”. (TJMT – RAI nº 97.585/2008 – 3ª Câm. Cív. – Rel. Des. Diocles 

de Figueiredo – j. 03/11/08 - unânime). “AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

GRATUIDADE DE JUSTIÇA - INDÍCIOS DE INCAPACIDADE FINANCEIRA DO 

REQUERENTE - RECURSO PROVIDO. A parte que declara não ter 

condições de arcar com as custas do processo e honorários 

advocatícios, sem prejuízo próprio ou de sua família, tem direito ao 

benefício da Justiça gratuita, nos termos do art. 4º da Lei nº 1.060/50 (...) 

Necessidade da concessão da benesse de forma a garantir o exercício do 

direito fundamental do livre acesso à justiça. Recurso provido”. (TJMT – 1ª 

Câm. Cív. – RAI nº 108.087/09 – j. 12/01/10 – DJ 19/01/10). Disso posto, 

CONCEDO à parte autora os benefícios da gratuidade da justiça. II - Da 

Prova Pericial Antes de determinar a citação da autarquia federal 

requerida, em atenção à Recomendação Conjunta do Conselho Nacional 

de Justiça-CNJ, datada de 01/12/2015, extraída do Ofício Circular n. 

14/2016-DAP, DETERMINO: i) A intimação do requerido para que, no prazo 

de 10 (dez) dias, junte aos autos cópia do processo administrativo 

promovido pela parte autora, incluindo eventuais perícias administrativas 

e/ou informes dos sistemas informatizados relacionados às perícias 

realizadas; ii) A realização de perícia médica, e, para tanto, Nomeio como 

perita a Dra. Soraya Kaffashi Soares Castro, CRM 2311/MT, com endereço 

profissional na Rua: Gago Coutinho, 519, bairro Araés, Cuiabá/MT, CEP: 

78005-730, que deverá cumprir o encargo independente de compromisso, 

sob a fé do seu grau (artigo 466 do NCPC). iii) Designo o dia 11 de julho de 

2018 às 10h30min para realização da perícia. iv) A parte requerente 

deverá se apresentar para a perícia na data designada portando todos os 

seus exames. v) Cientifique ainda a Sra. perita que caso aceite o encargo 

fica desde já arbitrado para pagamento dos honorários periciais o valor de 

R$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais), o que faço com fulcro no 

parágrafo único do artigo 28 da Resolução CJF-RES-2014/00305, atento 

ao limite máximo da tabela V do anexo da referida Resolução, aumentada 

de 01 (uma) vez. Justifico a majoração dos honorários, em razão da 

grande dificuldade em se encontrar médico perito na região, onde há anos 

há um ciclo de recorrentes escusas por parte dos nomeados, bem como 

levando-se em consideração a distância do local para realização dos 

trabalhos. vii) Nas hipóteses de pedido de auxílio-doença ou 

aposentadoria por invalidez, deverá o senhor perito fazer constar no 

laudo os dados gerais do processo (número do processo e vara); dados 

completos do periciando (nome completo, estado civil, sexo, CPF, data de 

nascimento, escolaridade e formação técnico-profissional); dados gerais 

da perícia (data do exame, nome completo do perito com CRM, nomes dos 

assistentes técnicos); histórico laboral do periciado (profissão declarada, 

tempo de profissão, atividade declarada como exercida, tempo de 

atividade, experiência laboral anterior e data declarada de afastamento do 

trabalho, se tiver ocorrido), bem como, responder aos quesitos deste 

juízo, desde já elencados: viii) Exame Clínico e Considerações 

Médico-Periciais sobre a Patologia: a) Queixa que o (a) periciado (a) 

apresenta no ato da perícia. b) Doença, lesão ou deficiência diagnosticada 

por ocasião da perícia (com CID). c) Causa provável da (s) 

doença/moléstia (s) incapacidade. d) Doença/moléstia ou lesão decorrem 

do trabalho exercido? Justifique indicando o agente de risco ou agente 

nocivo causador. e) A doença/moléstia ou lesão decorrem de acidente de 

trabalho? Em caso positivo, circunstanciar o fato, com data e local, bem 

como se reclamou assistência médica e/ou hospitalar. f) Doença/moléstia 

ou lesão torna o (a) periciado (a) incapacitada para o exercício do último 

trabalho ou atividade habitual? Justifique a resposta, descrevendo os 

elementos nos quais baseou a conclusão. g) Sendo positiva a resposta ao 

quesito anterior, a incapacidade do periciado (a) é de natureza 

permanente ou temporária? Parcial ou total? h) Data provável de início da 

(s) doença/lesão/moléstia (s) que acomete (m) o (a) periciado (a). i) Da 

provável da incapacidade identificada. Justifique. j) Incapacidade remonta 

à data de indício da (s) doença/moléstia (s) ou decorre de progressão ou 

agravamento dessa patologia? Justifique. k) É possível afirmar se havia 

incapacidade entre a data do indeferimento ou da cessação do benefício 

administrativo e a data da realização da perícia judicial? l) Caso se conclua 

pela incapacidade parcial e permanente, é possível afirmar se o (a) 

periciado (a) está apto para o exercício de outra atividade profissional ou 

para a reabilitação? Qual atividade? m) Sendo positiva a existência de 

incapacidade total e permanente, o (a) periciado (a) necessita de 

assistência permanente de outra pessoa para as atividades diárias? A 

partir de quando? n) Qual e quais são os exames clínicos, laudos ou 

elementos considerados para o presente ato médico pericial? o) O (a) 

periciado (a) está realizando tratamento? Qual a previsão de duração do 

tratamento? Há previsão ou foi realizado tratamento cirúrgico? O 

tratamento é oferecido pelo SUS? p) É possível estimar qual o tempo e o 

eventual tratamento necessários para que o (a) periciado (a) se recupere 

e tenha condições de voltar a exercer seu trabalho ou atividade habitual 

(data de cessação da incapacidade)? q) Preste o perito demais 

esclarecimentos que entenda serem pertinentes para melhor elucidação 

da causa. r) Pode o perito afirmar se existe qualquer indício ou sinais de 

dissimulação ou de exacerbação de sintomas? Responda apenas em caso 

afirmativo. ix) Depois de cumpridas todas as determinações retro e 

estando encartadas aos autos, cite-se a autarquia requerida para 

responder à presente demanda, fazendo-se acompanhar o LAUDO 

PERICIAL JUDICIAL, possibilitando, desta forma, a apresentação de 

proposta de acordo ou resposta pela Procuradoria-Geral Federal. Com ou 

sem a contestação, certifique-se, em seguida, intime-se a parte 

requerente para, querendo, no prazo legal, impugnar. Cite-se e Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências, expedindo-se o necessário. Jaciara-MT, 9 

de maio de 2018. Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1001033-68.2018.8.11.0010. AUTOR: 

MARTA MARIA GONCALVES DA SILVA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL VISTOS ETC, Chamo o feito à ordem. REVOGO a 

decisão anterior, considerando que se trata de outro processo e foi 

lançada, por equívoco, no presente feito. Marta Maria Gonçalves da Silva 

ajuíza “Ação de Concessão de Auxílio Doença c/c Aposentadoria por 

Invalidez” em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, ambos 

qualificados nos autos, pleiteando, inicialmente, a isenção do pagamento 

das custas processuais, mediante a concessão dos benefícios da justiça 

gratuita. Com a inicial juntou documentos. É o relato necessário. Decido. I – 

Da gratuidade das custas judiciais De plano defiro o pedido de gratuidade 

da justiça, na forma do art. 4º da Lei nº 1.060/1950, pois a Lei de 

Assistência Judiciária exige apenas a declaração da parte hipossuficiente 

de que não possui condições para arcar com as custas do processo sem 

prejuízo de seu sustento ou de sua família, elemento suficiente para 

caracterizar a presunção de veracidade quanto à pobreza declarada, 

especialmente, quando ausentes nos autos indícios em sentido contrário. 

Na espécie, entendo ser impositiva a concessão da justiça gratuita ao 

requerente a fim de permitir o exercício do direito constitucional insculpido 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102874/7/2018 Página 526 de 859



no art. 5º, inciso XXXV, da Lei Fundamental, consistente no livre acesso 

ao Poder Judiciário. Nessa toada: “Não existindo provas contundentes que 

venham a espancar a presunção de veracidade de hipossuficiência para 

a concessão da assistência judiciária gratuita, esta deve ser mantida em 

nome do princípio da boa-fé”. (TJMT – RAI nº 97.585/2008 – 3ª Câm. Cív. – 

Rel. Des. Diocles de Figueiredo – j. 03/11/08 - unânime). “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - GRATUIDADE DE JUSTIÇA - INDÍCIOS DE INCAPACIDADE 

FINANCEIRA DO REQUERENTE - RECURSO PROVIDO. A parte que declara 

não ter condições de arcar com as custas do processo e honorários 

advocatícios, sem prejuízo próprio ou de sua família, tem direito ao 

benefício da Justiça gratuita, nos termos do art. 4º da Lei nº 1.060/50 (...) 

Necessidade da concessão da benesse de forma a garantir o exercício do 

direito fundamental do livre acesso à justiça. Recurso provido”. (TJMT – 1ª 

Câm. Cív. – RAI nº 108.087/09 – j. 12/01/10 – DJ 19/01/10). Disso posto, 

CONCEDO à parte autora os benefícios da gratuidade da justiça. II - Da 

Prova Pericial Antes de determinar a citação da autarquia federal 

requerida, em atenção à Recomendação Conjunta do Conselho Nacional 

de Justiça-CNJ, datada de 01/12/2015, extraída do Ofício Circular n. 

14/2016-DAP, DETERMINO: i) A intimação do requerido para que, no prazo 

de 10 (dez) dias, junte aos autos cópia do processo administrativo 

promovido pela parte autora, incluindo eventuais perícias administrativas 

e/ou informes dos sistemas informatizados relacionados às perícias 

realizadas; ii) A realização de perícia médica, e, para tanto, Nomeio como 

perita a Dra. Soraya Kaffashi Soares Castro, CRM 2311/MT, com endereço 

profissional na Rua: Gago Coutinho, 519, bairro Araés, Cuiabá/MT, CEP: 

78005-730, que deverá cumprir o encargo independente de compromisso, 

sob a fé do seu grau (artigo 466 do NCPC). iii) Designo o dia 11 de julho de 

2018 às 13h45min para realização da perícia. iv) A parte requerente 

deverá se apresentar para a perícia na data designada portando todos os 

seus exames. v) Cientifique ainda a Sra. perita fica desde já arbitrado para 

pagamento dos honorários periciais o valor de R$ 420,00 (quatrocentos e 

vinte reais), o que faço com fulcro no parágrafo único do artigo 28 da 

Resolução CJF-RES-2014/00305, atento ao limite máximo da tabela V do 

anexo da referida Resolução, aumentada de 01 (uma) vez. Justifico a 

majoração dos honorários, em razão da grande dificuldade em se 

encontrar médico perito na região, onde há anos há um ciclo de 

recorrentes escusas por parte dos nomeados, bem como levando-se em 

consideração a distância do local para realização dos trabalhos. vii) Nas 

hipóteses de pedido de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, 

deverá o senhor perito fazer constar no laudo os dados gerais do 

processo (número do processo e vara); dados completos do periciando 

(nome completo, estado civil, sexo, CPF, data de nascimento, escolaridade 

e formação técnico-profissional); dados gerais da perícia (data do exame, 

nome completo do perito com CRM, nomes dos assistentes técnicos); 

histórico laboral do periciado (profissão declarada, tempo de profissão, 

atividade declarada como exercida, tempo de atividade, experiência laboral 

anterior e data declarada de afastamento do trabalho, se tiver ocorrido), 

bem como, responder aos quesitos deste juízo, desde já elencados: viii) 

Exame Clínico e Considerações Médico-Periciais sobre a Patologia: a) 

Queixa que o (a) periciado (a) apresenta no ato da perícia. b) Doença, 

lesão ou deficiência diagnosticada por ocasião da perícia (com CID). c) 

Causa provável da (s) doença/moléstia (s) incapacidade. d) 

Doença/moléstia ou lesão decorrem do trabalho exercido? Justifique 

indicando o agente de risco ou agente nocivo causador. e) A 

doença/moléstia ou lesão decorrem de acidente de trabalho? Em caso 

positivo, circunstanciar o fato, com data e local, bem como se reclamou 

assistência médica e/ou hospitalar. f) Doença/moléstia ou lesão torna o (a) 

periciado (a) incapacitada para o exercício do último trabalho ou atividade 

habitual? Justifique a resposta, descrevendo os elementos nos quais 

baseou a conclusão. g) Sendo positiva a resposta ao quesito anterior, a 

incapacidade do periciado (a) é de natureza permanente ou temporária? 

Parcial ou total? h) Data provável de início da (s) doença/lesão/moléstia (s) 

que acomete (m) o (a) periciado (a). i) Da provável da incapacidade 

identificada. Justifique. j) Incapacidade remonta à data de indício da (s) 

doença/moléstia (s) ou decorre de progressão ou agravamento dessa 

patologia? Justifique. k) É possível afirmar se havia incapacidade entre a 

data do indeferimento ou da cessação do benefício administrativo e a data 

da realização da perícia judicial? l) Caso se conclua pela incapacidade 

parcial e permanente, é possível afirmar se o (a) periciado (a) está apto 

para o exercício de outra atividade profissional ou para a reabilitação? 

Qual atividade? m) Sendo positiva a existência de incapacidade total e 

permanente, o (a) periciado (a) necessita de assistência permanente de 

outra pessoa para as atividades diárias? A partir de quando? n) Qual e 

quais são os exames clínicos, laudos ou elementos considerados para o 

presente ato médico pericial? o) O (a) periciado (a) está realizando 

tratamento? Qual a previsão de duração do tratamento? Há previsão ou foi 

realizado tratamento cirúrgico? O tratamento é oferecido pelo SUS? p) É 

possível estimar qual o tempo e o eventual tratamento necessários para 

que o (a) periciado (a) se recupere e tenha condições de voltar a exercer 

seu trabalho ou atividade habitual (data de cessação da incapacidade)? q) 

Preste o perito demais esclarecimentos que entenda serem pertinentes 

para melhor elucidação da causa. r) Pode o perito afirmar se existe 

qualquer indício ou sinais de dissimulação ou de exacerbação de 

sintomas? Responda apenas em caso afirmativo. ix) Depois de cumpridas 

todas as determinações retro e estando encartadas aos autos, cite-se a 

autarquia requerida para responder à presente demanda, fazendo-se 

acompanhar o LAUDO PERICIAL JUDICIAL, possibilitando, desta forma, a 

apresentação de proposta de acordo ou resposta pela Procuradoria-Geral 

Federal. Com ou sem a contestação, certifique-se, em seguida, intime-se a 

parte requerente para, querendo, no prazo legal, impugnar. Cite-se e 

Intime-se. Cumpra-se. Às providências, expedindo-se o necessário. 

Jaciara-MT, 23 de maio de 2018. Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1001387-93.2018.8.11.0010. AUTOR: 

MARIA AILI FERREIRA DE MELO RÉU: MUNICÍPIO DE JACIARA - MT VISTOS 

ETC, Trata-se de Ação de Cobrança ajuizada por Maria Aili Ferreira de 

Melo, em face do Município de Jaciara-MT, ambos qualificados nos autos. 

Considerando que o município de Jaciara-MT está entabulando acordo nas 

ações de cobrança do índice da URV, CITE-SE a parte requerida para 

comparecer à audiência conciliatória, a ser realizada no CEJUSC desta 

comarca, ou, caso não tenha interesse na tentativa de autocomposição, 

apresentar pedido de cancelamento da referida audiência, com, no mínimo 

10 (dez) dias de antecedência (art. 334, § 5º NCPC) e oferecer 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de ser-lhe decretada 

a revelia (art. 334 NCPC). Cite-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Jaciara–MT, 3 de julho de 2018. Valter Fabricio Simioni da Silva Juiz de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1001380-04.2018.8.11.0010. AUTOR: 

JOSE CICERO ROBERTO BOMFIM RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS VISTOS ETC, Trata-se de “Ação de Aposentadoria por 

Invalidez u Restabelecimento de Benefício” ajuizada por José Cícero 

Roberto Bonfim, em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, 

ambos qualificados nos autos, almejando o restabelecimento do auxílio 

doença com posterior conversão em aposentadoria por invalidez, vez que 

fora indeferido seu pedido administrativamente, bem como, pleiteando, 

inicialmente, a isenção do pagamento das custas processuais, mediante a 

concessão dos benefícios da justiça gratuita. Com a inicial juntou 

documentos. É o relato necessário. Decido. I – Da gratuidade das custas 

judiciais De plano defiro o pedido de gratuidade da justiça, na forma do art. 
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4º da Lei nº 1.060/1950, pois a Lei de Assistência Judiciária exige apenas 

a declaração da parte hipossuficiente de que não possui condições para 

arcar com as custas do processo sem prejuízo de seu sustento ou de sua 

família, elemento suficiente para caracterizar a presunção de veracidade 

quanto à pobreza declarada, especialmente, quando ausentes nos autos 

indícios em sentido contrário. Na espécie, entendo ser impositiva a 

concessão da justiça gratuita ao requerente a fim de permitir o exercício 

do direito constitucional insculpido no art. 5º, inciso XXXV, da Lei 

Fundamental, consistente no livre acesso ao Poder Judiciário. Nessa 

toada: “Não existindo provas contundentes que venham a espancar a 

presunção de veracidade de hipossuficiência para a concessão da 

assistência judiciária gratuita, esta deve ser mantida em nome do princípio 

da boa-fé”. (TJMT – RAI nº 97.585/2008 – 3ª Câm. Cív. – Rel. Des. Diocles 

de Figueiredo – j. 03/11/08 - unânime). “AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

GRATUIDADE DE JUSTIÇA - INDÍCIOS DE INCAPACIDADE FINANCEIRA DO 

REQUERENTE - RECURSO PROVIDO. A parte que declara não ter 

condições de arcar com as custas do processo e honorários 

advocatícios, sem prejuízo próprio ou de sua família, tem direito ao 

benefício da Justiça gratuita, nos termos do art. 4º da Lei nº 1.060/50 (...) 

Necessidade da concessão da benesse de forma a garantir o exercício do 

direito fundamental do livre acesso à justiça. Recurso provido”. (TJMT – 1ª 

Câm. Cív. – RAI nº 108.087/09 – j. 12/01/10 – DJ 19/01/10). Disso posto, 

CONCEDO à parte autora os benefícios da gratuidade da justiça. II - Da 

Prova Pericial Antes de determinar a citação da autarquia federal 

requerida, em atenção à Recomendação Conjunta do Conselho Nacional 

de Justiça-CNJ, datada de 01/12/2015, extraída do Ofício Circular n. 

14/2016-DAP, DETERMINO: i) A intimação do requerido para que, no prazo 

de 10 (dez) dias, junte aos autos cópia do processo administrativo 

promovido pela parte autora, incluindo eventuais perícias administrativas 

e/ou informes dos sistemas informatizados relacionados às perícias 

realizadas; ii) A realização de perícia médica, e, para tanto, Nomeio como 

perita a Dra. Soraya Kaffashi Soares Castro, CRM 2311/MT, com endereço 

profissional na Rua: Gago Coutinho, 519, bairro Araés, Cuiabá/MT, CEP: 

78005-730, que deverá cumprir o encargo independente de compromisso, 

sob a fé do seu grau (artigo 466 do NCPC). iii) Designo o dia 24 de outubro 

de 2018 às 11h45min para realização da perícia. iv) A parte requerente 

deverá se apresentar para a perícia na data designada portando todos os 

seus exames. v) Cientifique ainda a Sra. perita que fica desde já arbitrado 

para pagamento dos honorários periciais o valor de R$ 420,00 

(quatrocentos e vinte reais), o que faço com fulcro no parágrafo único do 

artigo 28 da Resolução CJF-RES-2014/00305, atento ao limite máximo da 

tabela V do anexo da referida Resolução, aumentada de 01 (uma) vez. 

Justifico a majoração dos honorários, em razão da grande dificuldade em 

se encontrar médico perito na região, onde há anos há um ciclo de 

recorrentes escusas por parte dos nomeados, bem como levando-se em 

consideração a distância do local para realização dos trabalhos. vii) Nas 

hipóteses de pedido de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, 

deverá o senhor perito fazer constar no laudo os dados gerais do 

processo (número do processo e vara); dados completos do periciando 

(nome completo, estado civil, sexo, CPF, data de nascimento, escolaridade 

e formação técnico-profissional); dados gerais da perícia (data do exame, 

nome completo do perito com CRM, nomes dos assistentes técnicos); 

histórico laboral do periciado (profissão declarada, tempo de profissão, 

atividade declarada como exercida, tempo de atividade, experiência laboral 

anterior e data declarada de afastamento do trabalho, se tiver ocorrido), 

bem como, responder aos quesitos deste juízo, desde já elencados: viii) 

Exame Clínico e Considerações Médico-Periciais sobre a Patologia: a) 

Queixa que o (a) periciado (a) apresenta no ato da perícia. b) Doença, 

lesão ou deficiência diagnosticada por ocasião da perícia (com CID). c) 

Causa provável da (s) doença/moléstia (s) incapacidade. d) 

Doença/moléstia ou lesão decorrem do trabalho exercido? Justifique 

indicando o agente de risco ou agente nocivo causador. e) A 

doença/moléstia ou lesão decorrem de acidente de trabalho? Em caso 

positivo, circunstanciar o fato, com data e local, bem como se reclamou 

assistência médica e/ou hospitalar. f) Doença/moléstia ou lesão torna o (a) 

periciado (a) incapacitada para o exercício do último trabalho ou atividade 

habitual? Justifique a resposta, descrevendo os elementos nos quais 

baseou a conclusão. g) Sendo positiva a resposta ao quesito anterior, a 

incapacidade do periciado (a) é de natureza permanente ou temporária? 

Parcial ou total? h) Data provável de início da (s) doença/lesão/moléstia (s) 

que acomete (m) o (a) periciado (a). i) Da provável da incapacidade 

identificada. Justifique. j) Incapacidade remonta à data de indício da (s) 

doença/moléstia (s) ou decorre de progressão ou agravamento dessa 

patologia? Justifique. k) É possível afirmar se havia incapacidade entre a 

data do indeferimento ou da cessação do benefício administrativo e a data 

da realização da perícia judicial? l) Caso se conclua pela incapacidade 

parcial e permanente, é possível afirmar se o (a) periciado (a) está apto 

para o exercício de outra atividade profissional ou para a reabilitação? 

Qual atividade? m) Sendo positiva a existência de incapacidade total e 

permanente, o (a) periciado (a) necessita de assistência permanente de 

outra pessoa para as atividades diárias? A partir de quando? n) Qual e 

quais são os exames clínicos, laudos ou elementos considerados para o 

presente ato médico pericial? o) O (a) periciado (a) está realizando 

tratamento? Qual a previsão de duração do tratamento? Há previsão ou foi 

realizado tratamento cirúrgico? O tratamento é oferecido pelo SUS? p) É 

possível estimar qual o tempo e o eventual tratamento necessários para 

que o (a) periciado (a) se recupere e tenha condições de voltar a exercer 

seu trabalho ou atividade habitual (data de cessação da incapacidade)? q) 

Preste o perito demais esclarecimentos que entenda serem pertinentes 

para melhor elucidação da causa. r) Pode o perito afirmar se existe 

qualquer indício ou sinais de dissimulação ou de exacerbação de 

sintomas? Responda apenas em caso afirmativo. ix) Depois de cumpridas 

todas as determinações retro e estando encartadas aos autos, cite-se a 

autarquia requerida para responder à presente demanda, fazendo-se 

acompanhar o LAUDO PERICIAL JUDICIAL, possibilitando, desta forma, a 

apresentação de proposta de acordo ou resposta pela Procuradoria-Geral 

Federal. Com ou sem a contestação, certifique-se, em seguida, intime-se a 

parte requerente para, querendo, no prazo legal, impugnar. Cite-se e 

Intime-se. Cumpra-se. Às providências, expedindo-se o necessário. 

Jaciara-MT, 3 de julho de 2018. Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001386-11.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRO GIL DE ARRUDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE EDUARDO RODRIGUES DALEFFE OAB - MT0011677A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (RÉU)

Magistrado(s):

VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1001386-11.2018.8.11.0010. AUTOR: 

SANDRO GIL DE ARRUDA RÉU: MUNICÍPIO DE JACIARA - MT VISTOS ETC, 

Trata-se de Ação de Cobrança ajuizada por Sandro Gil de Arruda, em 

face do Município de Jaciara-MT, ambos qualificados nos autos. Defiro o 

pedido de gratuidade da justiça, na forma do art. 4º da Lei nº 1.060/1950, 

pois a Lei de Assistência Judiciária exige apenas a declaração da parte 

hipossuficiente de que não possui condições para arcar com as custas do 

processo sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, elemento 

suficiente para caracterizar a presunção de veracidade quanto à pobreza 

declarada, especialmente, quando ausentes nos autos indícios em sentido 

contrário. Na espécie, entendo ser impositiva a concessão da justiça 

gratuita ao requerente a fim de permitir o exercício do direito constitucional 

insculpido no art. 5º, inciso XXXV, da Lei Fundamental, consistente no livre 

acesso ao Poder Judiciário. Nessa toada: “Não existindo provas 

contundentes que venham a espancar a presunção de veracidade de 

hipossuficiência para a concessão da assistência judiciária gratuita, esta 

deve ser mantida em nome do princípio da boa-fé”. (TJMT – RAI nº 

97.585/2008 – 3ª Câm. Cív. – Rel. Des. Diocles de Figueiredo – j. 03/11/08 - 

unânime). “AGRAVO DE INSTRUMENTO - GRATUIDADE DE JUSTIÇA - 

INDÍCIOS DE INCAPACIDADE FINANCEIRA DO REQUERENTE - RECURSO 

PROVIDO. A parte que declara não ter condições de arcar com as custas 

do processo e honorários advocatícios, sem prejuízo próprio ou de sua 

família, tem direito ao benefício da Justiça gratuita, nos termos do art. 4º da 

Lei nº 1.060/50 (...) Necessidade da concessão da benesse de forma a 

garantir o exercício do direito fundamental do livre acesso à justiça. 

Recurso provido”. (TJMT – 1ª Câm. Cív. – RAI nº 108.087/09 – j. 12/01/10 – 

DJ 19/01/10). Outrossim, o NCPC em seu art. 98 dispõe que, verbis: “Art. 

98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com 

insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais 

e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma 
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da lei.” Ante o exposto, DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça. 

Considerando que o município de Jaciara-MT está entabulando acordo nas 

ações de cobrança do índice da URV, CITE-SE a parte requerida para 

comparecer à audiência conciliatória, a ser realizada no CEJUSC desta 

comarca, ou, caso não tenha interesse na tentativa de autocomposição, 

apresentar pedido de cancelamento da referida audiência, com, no mínimo 

10 (dez) dias de antecedência (art. 334, § 5º NCPC) e oferecer 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de ser-lhe decretada 

a revelia (art. 334 NCPC). Cite-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Jaciara–MT, 3 de julho de 2018. Valter Fabricio Simioni da Silva Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001394-85.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CCLAA - SICREDI VALE DO CERRADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES PUGA OAB - MT0005058A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREA DEGASPERY SACARDI (EXECUTADO)

ANDREA DEGASPERY SACARDI - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1001394-85.2018.8.11.0010. 

EXEQUENTE: CCLAA - SICREDI VALE DO CERRADO EXECUTADO: 

ANDREA DEGASPERY SACARDI - ME, ANDREA DEGASPERY SACARDI 

VISTOS ETC, Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial 

ajuizada por CCLAA - SICREDI VALE DO CERRADO, em face de ANDREA 

DEGASPERY SACARDI ME (TIA ANDREA) E ANDREA DEGASPERY 

SACARDI. Cite-se a parte devedora para em 03 (três) dias pagar o valor 

integral da dívida (art. 829 do NCPC) ou, querendo, opor-se à execução 

por meio de embargos, no prazo de 15 (quinze) dias, contabilizados a 

partir da data da juntada aos autos do mandado de citação (artigos 914 e 

915 ambos do NCPC). Não havendo pagamento, proceda-se de imediato a 

penhora de bens, descrevendo-os pormenorizadamente e avaliando-os, 

fazendo constar o valor da avaliação no termo ou auto de penhora, bem 

como intimando os executados a respeito dos atos processuais 

praticados (art. 154, inciso V e art. 829, § 1.º, ambos do NCPC). Cientifique 

os executados para, caso queiram, no prazo para oferecimento dos 

embargos, uma vez reconhecendo o crédito exequente, comprovem o 

depósito de 30% (trinta por cento) do valor da execução, inclusive custas 

e honorários de advogado, requerendo o parcelamento da dívida em até 

06 (seis) prestações mensais, acrescidas de correção monetária e juros 

de 1% ao mês (art. 916 do NCPC). Arbitro os honorários advocatícios em 

10% do valor devido, ficando consignado que, em caso de pronto 

pagamento, a verba honorária será reduzida pela metade, advertindo-se 

os executados da possiblidade de majoração no caso de rejeição de 

eventuais embargos (art. 827, §§ do NCPC). Defiro os benefícios do art. 

212, § 2º do NCPC. Citem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Jaciara/MT, 3 de julho de 2018. Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001211-17.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA AILI FERREIRA DE MELO OAB - MT0017119A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANGELA DE FRANCA TABOSA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1001211-17.2018.8.11.0010. 

EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE JACIARA - MT EXECUTADO: ROSANGELA DE 

FRANCA TABOSA VISTOS ETC, Nos termos do art. 10, do CPC, intime-se 

o exequente para que se manifeste acerca da prescrição dos débitos 

referentes aos anos de 2004 a 2013. Intime-se. Cumpra-se. Jaciara–MT, 7 

de junho de 2018. Valter Fabricio Simioni da Silva Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 60560 Nr: 3533-66.2014.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO ALEXANDRE ROCHA DE 

VASCONCELOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 3533-66.2014.811.0010

 Código 60560

Exequente: Banco do Brasil S/A

Executado: Francisco Alexandre Rocha de Vasconcelos

VISTOS ETC,

Defiro o pedido de ref. 35.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Jaciara-MT, 29 de junho de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 78480 Nr: 1631-10.2016.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALINE RODRIGUES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S/A 

(CLARO TV)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - OAB:18395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) A confecção de Auto Constatação por Oficial de Justiça no endereço 

mencionado pela autora na peça de ingresso, qual seja, Fazenda 

Vertente, Comunidade de Nossa Senhora Auxiliadora, devendo o Senhor 

(a) Oficial (a) de Justiça levantar, detalhar e relatar todas as informações 

necessárias quanto à residência da parte autora naquela comunidade, 

bem como, eventual período em que ali residiu.Habilitem-se os advogados 

da requerida como postulado à ref. 08.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.Após, conclusos.Cumpra-se.Jaciara ¬ MT, 29 de junho de 

2018.Valter Fabricio Simioni da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 47909 Nr: 3169-02.2011.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ VALCI BARBOSA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MELISSA FRANÇA PRAEIRO V. 

DE MORAES - OAB:13582/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aderzio Ramires de 

Mesquita - OAB:, RENERIO DE CASTRO JUNIOR - OAB:5147

 Processo nº. 3169-02.2011.811.0010

Código 47909

Exequente: Jose Valci Barbosa Silva

Executado: Estado de Mato Grosso

VISTOS ETC.,

Ao Cartório Distribuidor para que no Setor de Cadastro retifique a capa 

dos autos, fazendo registrar que o feito já se encontra na fase de 

Cumprimento de Sentença, nos termos do artigo 513, § 1º e seguintes do 

Novo Código de Processo Civil.

Intime-se o executado para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias, 

impugnar a execução, nos moldes do artigo 535 do Novo Código de 

Processo Civil, verbis:

“Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu 

representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, 

querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a 

execução, podendo arguir:

I - falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo 

correu à revelia;

II - ilegitimidade de parte;

III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação;
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IV - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções;

V - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução;

VI - qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como 

pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que 

supervenientes ao trânsito em julgado da sentença.”

 (...)

Decorrido o prazo “in albis”, certifique-se e após, intime-se a exequente 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, proceder à atualização do débito 

requerendo o que entender de direito, vindos os autos posteriormente 

conclusos para ulterior deliberação.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Jaciara/MT, 13 de dezembro de 2017.

Valter Fabrício Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 52154 Nr: 724-40.2013.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONCEIÇÃO APARECIDA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 724-40.2013.811.0010

Código n° 52154

Exequente: Conceição Aparecida Santos

Executado: Instituto Nacional do Seguro Social – INSS

VISTOS ETC,

Conceição Aparecida Santos manejou Cumprimento de Sentença em face 

do requerido Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS, com vistas à 

satisfação dos créditos no montante de R$ 46.727,11 (quarenta e seis mil 

setecentos e vinte e sete reais e onze centavos), conforme cálculos de 

fls. 120/121.

O executado se manifestou à fl. 127, apresentando cálculos às fls. 

128/129 no valor correspondente de R$ 53.734,76 (cinquenta e três mil 

setecentos e trinta e quatro reais e setenta e seis centavos).

É o relato.

Decido

Considerando a informação de que o requerido já implantou o beneficio à 

exequente e de que o mesmo apresentou cálculos (fls. 128/129) 

superiores aos pela exequente, de rigor é a homologação da presente 

liquidação.

Diante disso, HOMOLOGO os cálculos apresentados pelo executado às 

fls. 128/129 para que produza seus efeitos jurídicos e legais.

Desta feita, expeçam-se as guias requisitando o pagamento devido por 

meio precatório judicial, conforme cálculo de fls. 128/129.

Após, remetam-se os autos ao arquivo provisório, sem baixa na 

distribuição, até a informação do COREJ quanto ao pagamento da RPV 

expedida.

Em seguida, intime-se o procurador da parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, indicar conta bancário para depósito judicial.

Disponibilizados os créditos, expeça-se o competente Alvará Judicial para 

levantamento dos valores.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Jaciara-MT, 12 de Junho de 2018.

Valter Fabricio Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 21445 Nr: 226-51.2007.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MONNY VENICIA VICTOR COELHO AGUIAR SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S. R. INDUSTRIA E COMERCIO DE DERIVADOS 

DE CANA DE AÇUCAR LTDA, FAZENDAS CENTRO OESTE INDUSTRIA E 

COMERCIO DE PRODUTOS DA CANA DE AÇUCAR LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALOÍSIO DA ROSA HAAS - 

OAB:9.038, ESTELA MARIS PIVETTA - OAB:6722/MT, NICIA DA ROSA 

HAAS - OAB:5.947-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, analisando os presentes autos constatei que não 

há advogado devidamente habilitado em relação aos executados, uma vez 

que, citados, estes deixaram de juntar procuração nos autos. Certifico 

também que, diante da ausência de advogados habilitados, não será 

possível realizar a intimação da parte executada via DJE como 

determinado em decisão de fls.544/544v. Certifico ainda que, realizo a 

intimação da parte exequente, para no prazo de 05 dias manifestar-se e 

requerer o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 69620 Nr: 11763-63.2015.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LORMINO BISPO DE SOUZA, GLORACIR NEVES DE 

SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AERO AGRÍCOLA BOA SAFRA LTDA, 

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS - 

SICREDI VALE DO CERRADO, ICATU SEGUROS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO DE CARVALHO - 

OAB:1792

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 Processo nº. 11763-63.2015.811.0010

Código 69620

Requerentes: Lormino Bispo de Souza e Gloracir Neves de Souza

Requeridos: Aeroagrícola Boa Safra Ltda, Banco Cooperativo Sicredi S/A 

e Icatu Hartford Seguros S.A

VISTOS ETC,

Icatu Hartford Seguros S.A opôs Embargos de Declaração contra 

sentença de ref. 37, ao fundamento que, embora o julgado tenha analisado 

o mérito ad causam, seu dispositivo constou SEM resolução de mérito.

Intimados, o autores/embargados quedaram-se inertes (ref. 49).

 É o necessário.

Decido.

Os aclaratórios prosperam.

Os embargos de declaração de acordo como o art. 1.022 e seus incisos 

do Código de Processo Civil são cabíveis quando da decisão judicial haver 

obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão 

judicial para:

 (...)

III – corrigir erro material.”

No caso dos autos o erro material restou patente, pois, embora a sentença 

tenha julgado improcedentes os pedidos iniciais, em seu dispositivo 

constou SEM resolução de mérito, verbis:

 “(...) Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na 

inicial e, por consequência, JULGO EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil. (...)”

Com efeito, havendo erro material no decisum, o provimento dos embargos 

é medida que se impõe.

Pelo exposto, DOU PROVIMENTO aos presentes embargos de declaração 

para corrigir o erro material no dispositivo da sentença de ref. 37, que 

passa assim constar: JULGO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO.

Certifique-se a tempestividade do recurso de apelação interposto pelos 

autores à ref. 44.

Após, intimem-se os requeridos na pessoa de seus advogados para, 

querendo, no prazo legal, contrarrazoar.

 Empós, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato com nossas homenagens de estilo.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Jaciara/MT, 03 de julho de 2018.

Valter Fabricio Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 30753 Nr: 2834-51.2009.811.0010
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREV-JACI-Fundo Municipal de Previdência 

Social dos Servidores Púb. Jaciara/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DERCIO LUPIANO DE ASSIS 

FILHO - OAB:12466-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS RAIMUNDO ESTEVES 

- OAB:7.255 - MT, HERMES TESEU BISPO FREIRE JÚNIOR - 

OAB:20111-B, Lidiane Fátima Gomes Moreira - OAB:15.784 - MT, 

Ruth Cardoso Ribeiro dos Santos - OAB:10.350

 Certifico e dou fé que, nesta data, faço a intimação do Dr. Dércio Lupiano 

de Assis Filho (autor) para no prazo de 05 dias, informar o número da 

conta bancária para depósito dos honrários sucumbenciais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 101826 Nr: 6961-51.2017.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO PINTO DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDER PARMIGIANI - 

OAB:18912/MT, DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO - OAB:12466

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, faço expedir intimação ao advogado do requerente 

via DJE, para no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se acerca do laudo 

deref. 37. Certifico ainda que, posteriormente os autos serão 

encaminhados ao requerido, para também manifestar-se, impulsiono os 

presentes autos.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001357-58.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA SOUSA LESSA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINEZ DA SILVA PINTO JUNIOR OAB - MT8143/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

Magistrado(s):

VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DECISÃO Processo: 1001357-58.2018.8.11.0010. AUTOR: 

MARIA DE FATIMA SOUSA LESSA DA SILVA RÉU: INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL - INSS Vistos ETC, Trata-se de “Ação de Concessão 

de Aposentadoria por Invalidez” pleiteado por Maria de Fátima Souza 

Lessa da Silva, em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS. 

Antes de apreciar os pedidos iniciais do requerente, observo 

irregularidade sanável na peça inicial que impõe a respectiva emenda, sob 

pena de indeferimento, nos termos do art. 321, do CPC. Verifico que a 

requerente acostou a inicial requerimento administrativo do benefício 

auxílio-doença, contudo, o benefício foi deferido à autora até o dia 

17/063/2018. Logo, cabe à requerente emendar a inicial no sentido de 

trazer aos autos o requerimento INDEFERIDO pela autarquia ré, documento 

indispensável à propositura da presente ação. Assim, intime-se a parte 

autora para que emende a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias e 

apresente o requerimento administrativo do benefício ora pleiteado, sob 

pena de indeferimento da petição inicial. Intime-se. Cumpra-se. Jaciara/MT, 

3 de julho de 2018. Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 21272 Nr: 1655-82.2009.811.0010

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL PRADO COLETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANDERLEI CHILANTE - 

OAB:3533-A, WILSON LOPES - OAB:7396-B

 Forte em tais razões, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL 

PROVIMENTO para fins de suprir tão-somente a contradição apontada, no 

que tange à substituição da pena privativa de liberdade dosada na 

Sentença por duas restritivas de direito, nos termos da fundamentação da 

presente decisão, bem como para alterar a redação da providência nº 2, 

contida na Sentença, para “expeça-se guia de execução do réu”.Sem 

custas judiciais.Decorrido o trânsito em julgado, após sua certificação, 

expeça-se o executivo de pena e arquivem-se os presentes 

autos.Publique-se; intimem-se, Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 102300 Nr: 7204-92.2017.811.0010

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODAIR JOSÉ CONCEIÇÃO DE SOUZA, PABLO 

HENRIQUE ZANADI, ALEX SANDRO CORREA FRANCISCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARY DA COSTA CAMPOS - 

OAB:16944/B, defensor - OAB:

 ALEX SANDRO CORREA FRANCISCO E ODAIR JOSÉ CONCEIÇÃO DE 

SOUZA. JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na 

denúncia, para CONDENAR ALEX S.C.FRANCISCO e ODAIR JOSÉ C. DE 

SOUZA, como incursos no art 33, cabeça e art 35, cabeça, ambos c/c art 

40, inc VI, Lei Federal nº 11.343/2006, na forma do art 69, do CP. Por 

conseguinte, ABSOLVO PABLO H ZANADI dos crimes tipificados no art 

33, cabeça, c/c art 35, cabeça, ambos c/c art 40, inciso VI,Lei Federal nº 

11.343/2006, com fulcro no art 386, inciso VII, do CPP- ALEX S C 

FRANCISCO– CRIME TRÁFICO DE DROGAS (Art. 33, cabeça, da Lei 

Federal n° 11.343/2006), torno-a definitiva p/o crime em análise, razão pela 

qual arbitro a pena de multa em 510 dias-multa.I.II – DO CRIME DE 

ASSOCIAÇÃO P O TRÁFICO DE DROGAS (Art. 35, cabeça, da Lei Federal 

n° 11.343/2006), razão pela qual aumento a pena na fração ideal de 1/6, 

passando a dosá-la em 03 anos e 06 meses de reclusão e multa, torno-a 

definitiva para o crime em análise. DO CONCURSO MATERIAL (Art. 69, do 

CP). fica o réu condenado definitivamente à pena de em 09 anos e 04 

meses de reclusão e o pagamento de 1255 dias-multas. Fixo o regime 

FECHADO para o cumprimento inicial de pena, conf dispõe o art. 33, § 2º, 

alínea “a” do CP, justificada a manutenção da segregação cautelar,razão 

pela qual aumento a pena na fração ideal de 1/6, passando a dosá-la em 

05 anos e 10 meses de reclusão e multa que em vista da ausência de 

outras causas de aumento de pena, torno-a definitiva para o crime em 

análise, razão pela qual arbitro a pena de multa em 510 dias-multas, CRIME 

DE ASSOCIAÇÃO P TRÁFICO DE DROGAS (Art. 35, cabeça, da Lei 

Federal n° 343/2006). passando a dosá-la em 03 anos e 06 meses de 

reclusão e multa que em vista da ausência de outras causas de aumento 

de pena, torno-a definitiva para o crime em análise. razão pela qual arbitro 

a pena de multa em 745 dias-multas DO CONCURSO MATERIAL (Art. 69, 

do CP). fica o réu condenado definitivamente à pena de em 09 anos e 04 

meses de reclusão e o pagamento de 1255 dias-multas,Fixo o regime 

FECHADO para o cumprimento inicial de pena.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000370-22.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JACIRA GONCALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)
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Certifico e dou fé que os embargos de declaração de id n. 13924142 

foram interpostos dentro do prazo legal. Posto isto, nos termos do 

Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação da Parte 

embargada para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca dos embargos 

de declaração de id n. 13924142.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000926-58.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA CLAUDIA OLIVEIRA DA SILVA (EXECUTADO)

 

Certifico que, nos termos da legislação vigente e Provimento nº 55/2007, e, 

considerando a certidão do sr. oficial de justiça juntada no id n. 13926962, 

impulsiono o feito com a finalidade de expedir intimação à parte autora 

para, no prazo de 05 dias, requerer o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000786-24.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DIVINO RODRIGUES DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - SC0008927A 

(ADVOGADO)

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

da Parte autora para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca da petição 

de id n. 13946820 e seguintes.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000282-81.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSON APARECIDA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

Certifico e dou fé que os embargos de declaração de id n. 13951858 

foram interpostos dentro do prazo legal. Posto isto, nos termos do 

Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação da Parte 

embargada para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca dos embargos 

de declaração de id n. 13951858.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001102-03.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS OAB - MT21825/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

da Parte autora para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca da petição 

de id n. 13959911.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001241-52.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

DARNEI HIPOLDO KROTH (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BINOTTO PEREIRA OAB - MS12098 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREIA KATIA FELITO ROMERO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT0015401A (ADVOGADO)

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

da Parte autora para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca da petição 

de id n. 13934730 e seguintes.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001309-02.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ODETE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO ANTONIO COSTA MENACHO OAB - MT0010919A 

(ADVOGADO)

FERNANDO DALL AGNOL FINATO OAB - MT0010084A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

RODRIGO ANTONIO COSTA MENACHO OAB: MT0010919A Endereço: 

desconhecido Advogado: FERNANDO DALL AGNOL FINATO OAB: 

MT0010084A Endereço: AV ANTÔNIO FERREIRA SOBRINHO, CENTRO, 

JACIARA - MT - CEP: 78820-000 (intimação virtual - e-mail), para 

comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO no dia Tipo: Conciliação Sala: 

JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 01/08/2018 Hora: 

09:50 , devendo avisar ao (a) seu (a) cliente, cientificando que o não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até inicio da audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento da reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 

9.099/95, com a condenação nas custas processuais.. Nada mais. Ana 

Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001441-59.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA MARIA BRAGATTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: SILVIO 

LUIZ GOMES DA SILVA OAB: MT0017690A Endereço: desconhecido 

(intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO 

no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 09/08/2018 Hora: 08:00 , devendo avisar ao (a) seu 

(a) cliente, cientificando que o não comparecimento à audiência designada 

e não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais.. Nada mais. Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000141-62.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANNA KAROLLINE VEIGA GARCIA (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

BERTONI DARI NITSCHE OAB: MT0012402A Endereço: desconhecido 

(intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO 

no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 08/08/2018 Hora: 09:20 , devendo avisar ao (a) seu 
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(a) cliente, cientificando que o não comparecimento à audiência designada 

e não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais.. Nada mais. Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000749-60.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE JESUS SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO OAB - MT0012466S (ADVOGADO)

ALEXANDER PARMIGIANI OAB - MT0018912A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FINAN-CRED ASSESSORIA INTERMEDIACAO E CONSULTORIA 

FINANCEIRA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: DERCIO 

LUPIANO DE ASSIS FILHO OAB: MT0012466S Endereço: desconhecido 

Advogado: ALEXANDER PARMIGIANI OAB: MT0018912A Endereço: Rua 

Potiguaras, 923, Sala B, centro, JACIARA - MT - CEP: 78820-000 

(intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO 

no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 08/08/2018 Hora: 09:30 , devendo avisar ao (a) seu 

(a) cliente, cientificando que o não comparecimento à audiência designada 

e não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais.. Nada mais. Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000434-32.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ALZILENE FAUSTINO TEIXEIRA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LANNING PIRES AMARAL OAB - MT20910/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA OAB - PE0021233A 

(ADVOGADO)

 

Certifico e dou que deixei de retificar o nome da Promovida para tendo em 

vista que o CNPJ informado na procuração é o mesmo que já encontra-se 

cadastrado.Posto isto, nos termos da legislação vigente e Provimento nº 

55/2007, impulsiono o feito com a finalidade de expedir intimação da parte 

promovida para informar outro cnpje.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000438-69.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

EVANDO MOREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LANNING PIRES AMARAL OAB - MT20910/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA OAB - PE0021233A 

(ADVOGADO)

 

Certifico e dou que deixei de retificar o nome da Promovida para tendo em 

vista que o CNPJ informado na procuração é o mesmo que já encontra-se 

cadastrado.Posto isto, nos termos da legislação vigente e Provimento nº 

55/2007, impulsiono o feito com a finalidade de expedir intimação da parte 

promovida para informar outro cnpje.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000309-64.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JAIME CASSIMIRO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LANNING PIRES AMARAL OAB - MT20910/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA OAB - PE0021233A 

(ADVOGADO)

 

Certifico e dou que deixei de retificar o nome da Promovida tendo em vista 

que o CNPJ informado na procuração é o mesmo que já encontra-se 

cadastrado.Posto isto, nos termos da legislação vigente e Provimento nº 

55/2007, impulsiono o feito com a finalidade de expedir intimação da parte 

promovida para informar outro cnpj.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000177-41.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JANETE SILVA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO ANTONIO COSTA MENACHO OAB - MT0010919A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

das Partes para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca do retorno dos 

autos da Turma recursal, sob pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000902-30.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CELSON WAGNEI DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO OAB - MT0014576A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

das Partes para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca do retorno dos 

autos da Turma recursal, sob pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000443-28.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ZIDIEL HENRIQUE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO TV (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

das Partes para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca do retorno dos 

autos da Turma recursal, sob pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000747-27.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

SINESIA SANTOS CASTELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

das Partes para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca do retorno dos 

autos da Turma recursal, sob pena de arquivamento.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000464-04.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA DUTRA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

das Partes para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca do retorno dos 

autos da Turma recursal, sob pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000029-93.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

NATALINO FERREIRA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALAN RIBEIRO SILVA SOBRINHO (EXECUTADO)

ALAN RIBEIRO SILVA SOBRINHO E CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que, nos termos da legislação vigente e Provimento nº 55/2007, 

impulsiono o feito com a finalidade de expedir intimação à parte autora 

para, no prazo de 05 dias, se manifestar sobre a correspondência 

devolvida no id n. 13973169

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001156-03.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

DALYNE CAROLINA SANCHES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

C e r t i d ã o  d e  T e m p e s t i v i d a d e  R e c u r s a l  P r o c e s s o  n . 

1001156-03.2017.8.11.0010 Certifico que o Recurso Inominado, bem como 

o preparo foi interposto tempestivamente. Posto isto, nos termos do artigo 

203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, Seção 17, Item 2.17.4 - VI da CNGC, intimo 

a parte recorrida do recurso, para querendo, apresentar contrarrazões no 

prazo de 10 dias. JACIARA, 3 de julho de 2018 ANA PAULA PAIXAO 

GERALDINO Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000806-15.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

AMARO LAURENTINO DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

C e r t i d ã o  d e  T e m p e s t i v i d a d e  R e c u r s a l  P r o c e s s o  n . 

1000806-15.2017.8.11.0010 Certifico que o Recurso Inominado, bem como 

o preparo foi interposto tempestivamente. Posto isto, nos termos do artigo 

203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, Seção 17, Item 2.17.4 - VI da CNGC, intimo 

a parte recorrida do recurso, para querendo, apresentar contrarrazões no 

prazo de 10 dias. JACIARA, 3 de julho de 2018 ANA PAULA PAIXAO 

GERALDINO Gestor(a) Judiciário(a)

Comarca de Juara

1ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 68015 Nr: 305-25.2015.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marco Alecio Perseguin Drudi, Joseani Perpetua Amaru 

Drudi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso - Secretaria Estadual 

de Saúde, Isabel Cristina Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTA MONTEIRO DE LUCA 

TOMAZ - OAB:294261

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Michele Caroline Brustolin - 

OAB:19.378-A/MT, Patrícia Quessada Milan - OAB:7131/MT

 Initmação das partes acerca do retorno dos autos à 1ª Instância.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 75328 Nr: 3822-38.2015.811.0018

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Demerval Rodrigues Santana, Maria do Carmo Alves 

Macedo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José dos Santos Neto, Ilma Pais dos Santos, 

Simone Ponzio dos Santos, Hildebrando José Pais dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago de Abreu Ferreira - 

OAB:5928

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jose dos Santos Neto - 

OAB:63477

 Considerando o disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, 

impulsiono os presentes autos à parte autora, para manifestar no prazo 

legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 78198 Nr: 1168-44.2016.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Genorino Alves de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Consorcios do Seguro 

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Fuhr - OAB:19109/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A

 Com estas considerações, acolho a preliminar de ausência de condição 

da ação e julgo extinto o feito sem resolução de mérito nos termos do art. 

485, VI do CPC.Condeno o requerente em custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em 10% do valor atualizado da causa 

(art. 85, §2º do CPC), sob condição suspensiva de exigibilidade nos 

termos do art. 98, §2º e §3º do CPC.P.R.I. Após o trânsito em julgado e 

nada sendo requerido, arquive-se com as cautelas legais. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 98695 Nr: 6001-71.2017.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZIZE TRANSPORTES LTDA, Alcides Szulczewski Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Alcir Paulino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mario Gonçalves Mendes Neto 

- OAB:12142

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Luiz Martins - 

OAB:8981/MT

 Intimar o patrono do autor acerca da juntada de Petição do Réu e 

Documentos de ref:49

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 23112 Nr: 1239-61.2007.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fábio Guimarães Neto, Espolio de Jocelino de 

Oliveira Neto- rep. Lucia Helena Borges Oliveira, Ana Maria Derenuusson 

de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Tsuji Ishiki - 

OAB:13.218/B, Felicio Hirocazu Ikeno - OAB:3470, Vanessa Tokie 

Kawabata Ishiki - OAB:13187-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silvia Cristina Giraldelli - 

OAB:12854-B

 Intimar o patrono do autor, para retirar em cartório a Carta Precatória para 

cumprimento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 225 Nr: 177-69.1996.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: J. A. MESSIAS-ME.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A-Juara

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aristides Jose Botelho de 

Oliveira - OAB:3911/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO ATHALA DE 

OLIVEIRA SHCAIRA - OAB:OAB/MS 19.645/A, Mauro Paulo Galera 

Mari - OAB:MT/3.056

 Intimar as partes, na pessoa de seus advogados, acerca das folhas 

264/265, para querendo, no prazo legal, manifestar-se a respeito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 75662 Nr: 24-35.2016.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Auto Posto CRL Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Evaldo de Melo, Maria Helena Tramontin de 

Melo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Alves Donizeti - 

OAB:12.674

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifio e dou fé que, Maria Helema tramontin devidamente intimada, 

conforme juntada de AR de ref:31, deixou transcorrer o prazo sem o 

pagamento da dívida ou eventual apresentação de embargos, ante o 

exposto promovo o feito a intimação da parte exequente para requerer o 

que entender de direito no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 63226 Nr: 658-02.2014.811.0018

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Eduardo Landin Azoia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Rodrigo Schneider - 

OAB: MT/7.824-B, Rodrigo Luiz Martins - OAB:8981/MT, Roney 

Sandro Cunha - OAB:5030/MT

 Intimar a parte executada, na pessoa de seus advogados, acerca das 

folhas 73/75, para querendo, no prazo legal, manifestar-se a respeito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 64180 Nr: 1530-17.2014.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Venancio da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carrasco e Silva - ME, Jezyka Andrea Tonhon 

Carrasco, Fernando Alves da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Junior Gonçalves - 

OAB:MT/8787-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ghyslen Robson Lehnen - 

OAB:15.312/MT, RODRIGO CARLOS BERGO - OAB:8435

 Intimar o patrono da parte requerente acerca das folhas 112/115, para 

querendo, manifestar-se a respeito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 63167 Nr: 603-51.2014.811.0018

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida Alves Lehnen

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI- Brasil Telecom S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ghyslen Robson Lehnen - 

OAB:15.312/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Miranda Lima - 

OAB:13.241-A

 Intimar a parte requerida, na pessoa de seu advogado, acerca das folhas 

169/170, para querendo, manifestar-se a respeito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 64179 Nr: 1529-32.2014.811.0018

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Romualdo de Araujo Kolinsque

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carrasco e Silva - ME, Jezyka Andrea Tonhon 

Carrasco, Fernando Alves da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Junior Gonçalves - 

OAB:MT/8787-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GHYSLEN ROBSON LEHNEN - 

OAB:15312, Rodrigo Carlos Bergo - OAB:8.435/MT

 Intimar o patrono da parte requerente acerca das folhas 98/100, para 

querendo, manifestar-se a respeito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 69720 Nr: 1150-57.2015.811.0018

 AÇÃO: Exceção de Incompetência->Exceções->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Souza Carmo-EPP.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Henrique de Paula Alves 

Ferreira - OAB:11354/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que mesmo citado por Carta Precatória (ref 24), e mesmo tendo 

realizado a remessa dos autos à Procuradoria Geral do Estado, este se 

manteve inerte, e nada requereu. Ante o exposto, impulsiono ao DJE para 

proceder a intimação da parte autora, requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 67794 Nr: 191-86.2015.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jose Luiz Zampar Netto, Luciane Zampar Imbriani

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centrais Elétricas Matogrossense S/A - CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Herrera Bertone Gussi 

- OAB:11.259-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Carlos Guidoni Filho 

- OAB:146997-SP, Mariana Aravechia Palmitesta - OAB:299951-SP, 

MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - OAB:MT/3127-A, Ozana 

baptista Gusmão - OAB:3127-A

 Vistos etc.

Indefiro o pedido de dispensa das custas processuais remanescentes nos 

termos do artigo 90, § 3º do Código de Processo Civil formulado pela 

requerida, eis que a mesma livremente assumiu o respectivo ônus quando 

da assinatura do acordo juntado nos autos devidamente homologado.

Cumpra-se integralmente a r. sentença e após, com as cautelas legais, 

arquive-se.

Cumpra-se.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 69900 Nr: 1243-20.2015.811.0018

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Lidia Hatsue Nakata

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Shirlei Sigee Nakata Gardas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rejane Iara Snidarsis - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 10 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LIDIA HATSUE NAKATA, Cpf: 

46003851104, Rg: 646.793, Filiação: Sigueo Nakata e Hatsuko Oda Nakata, 

data de nascimento: 11/11/1965, brasileiro(a), natural de Alto Paraná-PR, 

divorciado(a), vendedora, Telefone 9695-5797 e atualmente em local 

incerto e não sabido SHIRLEI SIGEE NAKATA GARDAS, Cpf: 

96474688149, Rg: 1445245-6, Filiação: Sigueo Nakata e Hatsuko Oda 

Nakata, data de nascimento: 31/07/1975, brasileiro(a), natural de 

Dourados-MS, casado(a), do lar. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: Tornou-se interditada Shirlei Sigee Nakata Gardas.

Despacho/Decisão: SENTENÇA Vistos etc. Trata-se de Ação de Interdição 

proposta por LIDIA HATSUE NAKATA em desfavor de SHIRLEI SIGEE 

NAKATA GARDAS, em razão da sua incapacidade mental para exercer, 

por si, os atos da vida civil. A peça inicial foi instruída com os documentos 

de fls. 06/12, os quais comprovam que a requerente e a interditanda são 

irmãs. A inicial foi recebida à fl. 15. Na mesma decisão foi designada 

audiência para o interrogatório da interditanda. Em 18 de junho de 2015 a 

interditanda foi interrogada em juízo e a Sra. Lidia Hatsue Nakata foi 

nomeada curadora provisória de sua irmã (fls. 32/35). Ainda neste ato, o 

Ministério Público, na qualidade de curador especial, apresentou 

impugnação. Laudo pericial aportado à fl. 74. O relatório psicossocial foi 

juntado às fls. 82/83. O Ministério Público manifestou-se à fl. 86, opinando 

pela procedência do feito. É O RELATÓRIO. DECIDO. Presentes as 

condições da ação e os pressupostos de constituição e existência válida 

da relação jurídico-processual, passo ao julgamento antecipado da lide, 

nos termos do art. 355, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. 

Trata-se de ação manejada por parte legítima, nos termos do art. 1768 do 

Código Civil e art. 747, Código de Processo Civil. Sustenta a Defensoria 

Pública do Estado que a requerida, ora interditanda, encontra-se 

incapacitada e inapta para a vida civil, não tendo condições clínicas de 

reger seus bens e sua vida pessoal. A prova técnica de fl. 74 indica que a 

interditanda é portadora de um condição de base orgânica, ou seja, em 

suas estruturas cerebrais com déficit funcional, motivo pelo qual está 

impedida de expressa a sua vontade. Acrescenta o laudo, ainda, que a 

moléstia é de caráter permanente e que a interditanda sofre por problemas 

de comunicação, concentração e relacionamento pessoal, onde há 

incapacidade para discernimento, bem como gerir sua pessoa e 

administrar seus bens e interesses. Nesse sentido, ressalto que a prova 

técnica veio apenas confirmar a impressão que se colheu na oportunidade 

do interrogatório da interditanda. Contudo, muito embora o laudo pericial 

tenha concluído pela incapacidade total do interditando, tem-se que em 

face do império da Lei 13.126/2015, não se pode proclamar a sua 

incapacidade absoluta, pois o art. 114, ditou nova redação para o art. 3º, 

do CC, passando a admitir como absolutamente incapazes, apenas os 

menores de 16 anos de idade. Sobre o tema, pontificam Cristiano Chaves 

de Faria e outros, no “Estatuto da Pessoa com Deficiência Comentado”, 

edição de 2016, pag. 309: “A nova redação do art. 3º do Código Civil 

estabelece que a única hipótese de incapacidade absoluta é o menor de 

dezesseis ano de idade. Assim, não mais há qualquer motivo psíquico 

para a incapacidade absoluta”. A interdição configura-se como mecanismo 

de proteção do incapaz, objetivando atender suas necessidades, posto 

que a pessoa acometida pelas doenças como as do interditando, não 

possui condições de prover as suas necessidades por si só, ainda que 

momentaneamente ou parcialmente como no caso dos autos. Diante disso, 

impõe-se a nomeação da filha do requerido como sua curadora. Com 

efeito, estando provada a existência da anomalia que impede a 

interditanda de externar a sua vontade e de se autodeterminar, ou seja, de 

reger a sua pessoa e administrar seus bens, impõe-se seja julgado 

procedente o pedido em apreço. Diante disso JULGO PROCEDENTE o 

presente pedido, e conseqüentemente, decreto a interdição de SHIRLEI 

SIGEE NAKATA GARDAS, qualificada nos autos, declarando-a 

relativamente incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil, na 

forma do artigo 4º, II do Código Civil e, de acordo com o artigo 1.775, 

“caput”, do mesmo dispositivo legal, nomeio-lhe Curadora na pessoa de 

sua irmã, a Sra. LIDIA HATSUE NAKATA, igualmente qualificada nos autos, 

para representar a interditanda em todos os atos da sua vida civil. 

Expeça-se mandado de inscrição no Registro Civil, na forma do artigo 775, 

§3°, do Novo Código de Processo Civil e 9º, III do Código Civil, e 

publique-se pela imprensa local e pelo órgão oficial por 03 (três) vezes, 

com intervalo de 10 (dez) dias, constando do edital os nomes da 

interditanda e do curador e a causa da interdição. Sem custas e 

honorários sucumbenciais. Expeça-se certidão de cobrança na 

importância de R$ 400,00 (quatrocentos reais) em favor do perito 

nomeado por este Juízo a ser pago pelo Estado de Mato Grosso, 

intimando-se o perito desta decisão. P.R.I. Após o trânsito em julgado, 

certifique-se, procedam-se às anotações de estilo e arquivem-se. Ciência 

ao Ministério Público e à Defensoria Pública. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marlene Guimarães 

Batista, digitei.

Juara, 16 de março de 2018

Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 78054 Nr: 1129-47.2016.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centro Norte Navegação e Transporte Ltda, 

Idevaldo Anibal Tomaselli, Clodoaldo Seibel, Luciana dos Santos Pereira 

Seibel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:8.123PR/16691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Observa-se que o requerido Idevaldo Anibal Tomaselli não foi citado, 

como também o responsável pelo Centro Norte Navegação e Transporte 

LTDa. Ante o exposto, impulsiono ao DJE para proceder a intimação da 

parte autora, com a finalidade de depositar o valor correspondente para 

citação dos executados ainda não citados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 71551 Nr: 2026-12.2015.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luzilene de Fátima Nunes Alvorado-EPP, Luzilene de 

Fátima Nunes Alvorado-EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V.R. Comercio de Peças de Refrigeração Ltda- 

EPP, Angela Maria Benites, Rodrigo Getulio Alcantara Nardo, Renato 

Antonio Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Robson Dupim Dias - 

OAB:MT/14.074, SILVIA CRISTINA GIRALDELLI - OAB:12854, Silvia 

Cristina Giraldelli - OAB:12854-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Proceder a initmação da parte autora acerca da juntada da Carta 

Precatória de ref. 46, requereendo o que de direito, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 69958 Nr: 1257-04.2015.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aristides José Botelho de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wagner Plaza Machado Junior, Fabio Henrique 

Macedo Bazotti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aristides Jose Botelho de 

Oliveira - OAB:3911/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabio Henrique M. Bazotti - 

OAB:14494/MT

 Vistos etc...Na contestação foi suscitada a inexistência de conexão com 

os autos Código 43237, contudo como bem pontuado na decisão de fls. 

28/29, os fatos delineados em ambas as ações estão aparentemente 

ligados, onde diante da sua preclusão e sentença proferida por este Juízo 

nos autos Código 43237, rejeito a preliminar. Com efeito, DECLARO O 

FEITO SANEADO, fixando como ponto controvertido a existência de 

responsabilidade civil da parte requerida em decorrência da prática de 

dano moral e material em desfavor da parte requerente...Assim sendo, nos 
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termos do art. 357, inciso V, do CPC/2015 e para solução do mérito da 

causa, entendo necessária a designação de audiência de instrução e 

julgamento para oitiva das testemunhas e partes residentes neste juízo, a 

qual fixo para o dia 19/09/2018, às 16h00. A contar da intimação desta 

decisão as partes possuem o prazo de 15 (quinze) dias para juntarem nos 

autos o rol das testemunhas a serem ouvidas, nos termos dos artigos 357, 

§4º e 450 do CPC/2015, sob pena de preclusão. As testemunhas deverão 

ser ao máximo de três para cada parte, sendo que somente será admitida 

a inquirição de testemunhas em quantidade superior na hipótese de 

justificada imprescindibilidade e se necessária para a prova de fatos 

distintos.Cabe aos advogados constituídos pelas partes informar ou 

intimar cada testemunha por si arrolada (observadas as regras do artigo 

455 do CPC)...Cumpra-se.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 79082 Nr: 1587-64.2016.811.0018

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastiana Jacob Siqueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriana Siqueira Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LINDAMIR MACEDO DE PAIVA 

- OAB:16164

 EDITAL

PRAZO 10 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): SEBASTIANA JACOB SIQUEIRA, Cpf: 

45945993115, Rg: 1768305-0, Filiação: Antonio Jacob Filho e Augusta 

Rosa Siqueira, data de nascimento: 15/12/1946, brasileiro(a), natural de 

Iporá-GO, solteiro(a), lavradora/do lar/aposentada, Telefone 9929-0844 e 

atualmente em local incerto e não sabido ADRIANA SIQUEIRA LIMA, Cpf: 

03497195197, Rg: 1768304-1, Filiação: Nivaldo Vicente de Lima e de 

Sebastiana Jacob Siqueira, data de nascimento: 20/07/1987, brasileiro(a), 

natural de Rondonopolis-MT, separado(a) judicialmente, do lar, Telefone 

9929-0844. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: Torna-se Interditada Adriana Siqueira Lima.

Despacho/Decisão: SENTENÇA Vistos etc. Trata-se de Ação de Interdição 

proposta por SEBASTIANA JACOB SIQUEIRA em desfavor de ADRIANA 

SIQUEIRA LIMA, em razão da sua incapacidade mental para exercer, por 

si, os atos da vida civil. A peça inicial foi instruída com os documentos de 

fls. 06/15, os quais comprovam que a requerente e a interditanda são, 

respectivamente, mãe e filha. Às fl. 18/19 nomeou-se a requerente como 

curadora provisória da interditanda. Em 12 de julho de 2016 a interditanda 

foi interrogada em juízo (fls. 37/41). No mesmo ato, nomeou-se a Dra. 

Lindamir Macedo de Paiva para representar os seus interesses em juízo. 

Às fls. 55/58 aportou-se aos autos laudo pericial. Estudo psicossocial 

juntado às fls. 67/68. A procuradora nomeada apresentou defesa às fls. 

81/83, tendo a Defensoria Pública apresentou impugnação às fls. 85/86. O 

Ministério Público manifestou-se à fl. 96, opinando pelo acolhimento do 

pedido inicial. É O RELATÓRIO. DECIDO. Presentes as condições da ação 

e os pressupostos de constituição e existência válida da relação 

jurídico-processual, passo ao julgamento antecipado da lide, nos termos 

do art. 355, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Trata-se de ação 

manejada por parte legítima, nos termos do art. 1768 do Código Civil e art. 

747, Código de Processo Civil. Sustenta a Defensoria Pública do Estado 

que a requerida, ora interditanda, encontra-se incapacitada e inapta para a 

vida civil, não tendo condições clínicas de reger seus bens e sua vida 

pessoal. A prova técnica de fls. 55/58 indica que a interditanda é 

portadora de deficiência mental de caráter permanente, sendo esse mal 

congênito, motivo pelo qual está impedida de expressa a sua vontade. 

Acrescenta o laudo, ainda, que a periciada é incapaz para a prática de 

todos os atos da vida civil, como por exemplo: votar, dirigir, movimentar 

conta bancária e fazer compras. Nesse sentido, ressalto que a prova 

técnica veio apenas confirmar a impressão que se colheu na oportunidade 

do interrogatório da interditanda. Contudo, muito embora o laudo pericial 

tenha concluído pela incapacidade total do interditando, tem-se que em 

face do império da Lei 13.126/2015, não se pode proclamar a sua 

incapacidade absoluta, pois o art. 114, ditou nova redação para o art. 3º, 

do CC, passando a admitir como absolutamente incapazes, apenas os 

menores de 16 anos de idade. Sobre o tema, pontificam Cristiano Chaves 

de Faria e outros, no “Estatuto da Pessoa com Deficiência Comentado”, 

edição de 2016, pag. 309: “A nova redação do art. 3º do Código Civil 

estabelece que a única hipótese de incapacidade absoluta é o menor de 

dezesseis ano de idade. Assim, não mais há qualquer motivo psíquico 

para a incapacidade absoluta”. A interdição configura-se como mecanismo 

de proteção do incapaz, objetivando atender suas necessidades, posto 

que a pessoa acometida pelas doenças como as do interditando, não 

possui condições de prover as suas necessidades por si só, ainda que 

momentaneamente ou parcialmente como no caso dos autos. Diante disso, 

impõe-se a nomeação da filha do requerido como sua curadora. Com 

efeito, estando provada a existência da anomalia que impede a 

interditanda de externar a sua vontade e de se autodeterminar, ou seja, de 

reger a sua pessoa e administrar seus bens, impõe-se seja julgado 

procedente o pedido em apreço. Diante disso JULGO PROCEDENTE o 

presente pedido, e conseqüentemente, decreto a interdição de ADRIANA 

SIQUEIRA LIMA, qualificada nos autos, declarando-a relativamente incapaz 

de exercer pessoalmente os atos da vida civil, na forma do artigo 4º, II do 

Código Civil e, de acordo com o artigo 1.775, “caput”, do mesmo dispositivo 

legal, nomeio-lhe Curadora na pessoa de sua genitora, a Sra. 

SEBASTIANA JACOB SIQUEIRA, igualmente qualificada nos autos, para 

representar a interditanda em todos os atos da sua vida civil. Expeça-se 

mandado de inscrição no Registro Civil, na forma do artigo 775, §3°, do 

Novo Código de Processo Civil e 9º, III do Código Civil, e publique-se pela 

imprensa local e pelo órgão oficial por 03 (três) vezes, com intervalo de 10 

(dez) dias, constando do edital os nomes da interditanda e do curador e a 

causa da interdição. Sem custas e honorários advocatícios, face a 

gratuidade judicial. Nos termos do art. 22, §1º do Estatuto da Ordem dos 

Advogados, arbitro em favor da curadora especial, Dra. Lindamir Macedo 

Paiva 01 (uma) URH como honorários advocatícios que deverão ser 

custeados pelo Estado de Mato Grosso, mediante certidão de cobrança a 

requerimento da interessada. Expeça-se certidão de cobrança na 

importância de R$ 400,00 (quatrocentos reais) em favor do perito 

nomeado por este Juízo a ser pago pelo Estado de Mato Grosso, 

intimando-se o perito desta decisão face a contradição em atribuir o ônus 

a Justiça Federal. P.R.I. Após o trânsito em julgado, certifique-se, 

procedam-se às anotações de estilo e arquivem-se. Ciência ao Ministério 

Público e à Defensoria Pública. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marlene Guimarães 

Batista, digitei.

Juara, 20 de março de 2018

Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 79082 Nr: 1587-64.2016.811.0018

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastiana Jacob Siqueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriana Siqueira Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LINDAMIR MACEDO DE PAIVA 

- OAB:16164

 EDITAL

PRAZO 10 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): SEBASTIANA JACOB SIQUEIRA, Cpf: 

45945993115, Rg: 1768305-0, Filiação: Antonio Jacob Filho e Augusta 

Rosa Siqueira, data de nascimento: 15/12/1946, brasileiro(a), natural de 

Iporá-GO, solteiro(a), lavradora/do lar/aposentada, Telefone 9929-0844 e 

atualmente em local incerto e não sabido ADRIANA SIQUEIRA LIMA, Cpf: 

03497195197, Rg: 1768304-1, Filiação: Nivaldo Vicente de Lima e de 

Sebastiana Jacob Siqueira, data de nascimento: 20/07/1987, brasileiro(a), 

natural de Rondonopolis-MT, separado(a) judicialmente, do lar, Telefone 

9929-0844. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: Torna-se Interditada Adriana Siqueira Lima.

Despacho/Decisão: SENTENÇA Vistos etc. Trata-se de Ação de Interdição 

proposta por SEBASTIANA JACOB SIQUEIRA em desfavor de ADRIANA 

SIQUEIRA LIMA, em razão da sua incapacidade mental para exercer, por 

si, os atos da vida civil. A peça inicial foi instruída com os documentos de 
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fls. 06/15, os quais comprovam que a requerente e a interditanda são, 

respectivamente, mãe e filha. Às fl. 18/19 nomeou-se a requerente como 

curadora provisória da interditanda. Em 12 de julho de 2016 a interditanda 

foi interrogada em juízo (fls. 37/41). No mesmo ato, nomeou-se a Dra. 

Lindamir Macedo de Paiva para representar os seus interesses em juízo. 

Às fls. 55/58 aportou-se aos autos laudo pericial. Estudo psicossocial 

juntado às fls. 67/68. A procuradora nomeada apresentou defesa às fls. 

81/83, tendo a Defensoria Pública apresentou impugnação às fls. 85/86. O 

Ministério Público manifestou-se à fl. 96, opinando pelo acolhimento do 

pedido inicial. É O RELATÓRIO. DECIDO. Presentes as condições da ação 

e os pressupostos de constituição e existência válida da relação 

jurídico-processual, passo ao julgamento antecipado da lide, nos termos 

do art. 355, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Trata-se de ação 

manejada por parte legítima, nos termos do art. 1768 do Código Civil e art. 

747, Código de Processo Civil. Sustenta a Defensoria Pública do Estado 

que a requerida, ora interditanda, encontra-se incapacitada e inapta para a 

vida civil, não tendo condições clínicas de reger seus bens e sua vida 

pessoal. A prova técnica de fls. 55/58 indica que a interditanda é 

portadora de deficiência mental de caráter permanente, sendo esse mal 

congênito, motivo pelo qual está impedida de expressa a sua vontade. 

Acrescenta o laudo, ainda, que a periciada é incapaz para a prática de 

todos os atos da vida civil, como por exemplo: votar, dirigir, movimentar 

conta bancária e fazer compras. Nesse sentido, ressalto que a prova 

técnica veio apenas confirmar a impressão que se colheu na oportunidade 

do interrogatório da interditanda. Contudo, muito embora o laudo pericial 

tenha concluído pela incapacidade total do interditando, tem-se que em 

face do império da Lei 13.126/2015, não se pode proclamar a sua 

incapacidade absoluta, pois o art. 114, ditou nova redação para o art. 3º, 

do CC, passando a admitir como absolutamente incapazes, apenas os 

menores de 16 anos de idade. Sobre o tema, pontificam Cristiano Chaves 

de Faria e outros, no “Estatuto da Pessoa com Deficiência Comentado”, 

edição de 2016, pag. 309: “A nova redação do art. 3º do Código Civil 

estabelece que a única hipótese de incapacidade absoluta é o menor de 

dezesseis ano de idade. Assim, não mais há qualquer motivo psíquico 

para a incapacidade absoluta”. A interdição configura-se como mecanismo 

de proteção do incapaz, objetivando atender suas necessidades, posto 

que a pessoa acometida pelas doenças como as do interditando, não 

possui condições de prover as suas necessidades por si só, ainda que 

momentaneamente ou parcialmente como no caso dos autos. Diante disso, 

impõe-se a nomeação da filha do requerido como sua curadora. Com 

efeito, estando provada a existência da anomalia que impede a 

interditanda de externar a sua vontade e de se autodeterminar, ou seja, de 

reger a sua pessoa e administrar seus bens, impõe-se seja julgado 

procedente o pedido em apreço. Diante disso JULGO PROCEDENTE o 

presente pedido, e conseqüentemente, decreto a interdição de ADRIANA 

SIQUEIRA LIMA, qualificada nos autos, declarando-a relativamente incapaz 

de exercer pessoalmente os atos da vida civil, na forma do artigo 4º, II do 

Código Civil e, de acordo com o artigo 1.775, “caput”, do mesmo dispositivo 

legal, nomeio-lhe Curadora na pessoa de sua genitora, a Sra. 

SEBASTIANA JACOB SIQUEIRA, igualmente qualificada nos autos, para 

representar a interditanda em todos os atos da sua vida civil. Expeça-se 

mandado de inscrição no Registro Civil, na forma do artigo 775, §3°, do 

Novo Código de Processo Civil e 9º, III do Código Civil, e publique-se pela 

imprensa local e pelo órgão oficial por 03 (três) vezes, com intervalo de 10 

(dez) dias, constando do edital os nomes da interditanda e do curador e a 

causa da interdição. Sem custas e honorários advocatícios, face a 

gratuidade judicial. Nos termos do art. 22, §1º do Estatuto da Ordem dos 

Advogados, arbitro em favor da curadora especial, Dra. Lindamir Macedo 

Paiva 01 (uma) URH como honorários advocatícios que deverão ser 

custeados pelo Estado de Mato Grosso, mediante certidão de cobrança a 

requerimento da interessada. Expeça-se certidão de cobrança na 

importância de R$ 400,00 (quatrocentos reais) em favor do perito 

nomeado por este Juízo a ser pago pelo Estado de Mato Grosso, 

intimando-se o perito desta decisão face a contradição em atribuir o ônus 

a Justiça Federal. P.R.I. Após o trânsito em julgado, certifique-se, 

procedam-se às anotações de estilo e arquivem-se. Ciência ao Ministério 

Público e à Defensoria Pública. Cumpra-E, para que chegue ao 

conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 

expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de costume e 

publicado na forma da Lei. Eu, Geisilaine Barbosa de Souza Oliveira digitei.

Juara, 03 de Julho de 2018

Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 86741 Nr: 89-93.2017.811.0018

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivone Rosso de Paula, Pedro de Paula

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sandy de Paula Alves - 

OAB:70284

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 10 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): IVONE ROSSO DE PAULA, Cpf: 

90583159168, Rg: 1785378, Filiação: Ignes Carmelita Rosso e Estevão 

Luiz Rosso, data de nascimento: 15/11/1945, natural de Ribeirão Claro-PR, 

casado(a), do lar, Telefone (66) 3556-5081 e atualmente em local incerto e 

não sabido PEDRO DE PAULA, Cpf: 11733713972, Rg: 358.690, Filiação: 

José de Paula Fernandes e Elvira Giacominni de Paula, data de 

nascimento: 16/10/1935, brasileiro(a), natural de Ibaiti-PR, casado(a), 

pecuarista/produtor rural. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: Tornou-se interditado Pedro de Paula.

Despacho/Decisão: SENTENÇA Vistos etc. Trata-se de Ação de Interdição 

proposta por IVONE ROSSO DE PAULA em desfavor de PEDRO DE 

PAULA, em razão da sua incapacidade mental para exercer, por si, os 

atos da vida civil. A peça inicial foi instruída com os documentos de fls. 

12/21, os quais comprovam que a interditanda e o requerente são 

casados.as fls. 30/31 nomeou-se a Sra. IVONE ROSSO DE PAULA como 

curadora provisória do interditando. Em audiência realizada no dia 20 de 

fevereiro de 2017 o interditando foi interrogado (fls. 49/51). A Defensoria 

Pública, representando os interesses do interditando, apresentou 

contestação por negativa geral às fls. 66/68. Às fls. 90/93 aportou-se aos 

autos laudo pericial. Estudo psicossocial juntado às fls. 96/97. O Ministério 

Público manifestou-se à fl. 100, opinando pelo acolhimento do pedido 

inicial. É O RELATÓRIO. DECIDO. Presentes as condições da ação e os 

pressupostos de constituição e existência válida da relação 

jurídico-processual, passo ao julgamento antecipado da lide, nos termos 

do art. 355, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Trata-se de ação 

manejada por parte legítima, nos termos do art. 1768 do Código Civil e art. 

747, do Novo Código de Processo Civil. Sustenta a requerente que o 

requerido, ora interditando , encontra-se incapacitado e inapto para a vida 

civil, não tendo condições clínicas de reger seus bens e sua vida pessoal. 

Nesse sentido, de fato a prova técnica de fl. 90/93 indica que o 

interditando é portador de Mal de Alzheimer, doença essa que se 

apresenta como um tipo de demência que provoca uma deterioração 

progressiva, lenta e irreversível do funcionamento do cérebro, bem como 

que sua incapacidade é absoluta, de modo que ele é incapaz de gerir sua 

pessoa e administrar seus bens e interesses. Ainda sobre o assunto, 

acrescento que a prova técnica veio apenas confirmar a impressão que 

se colheu na oportunidade do interrogatório do interditando. Saliento que 

com a entrada em vigor da Lei 13.146/2015, que alcançou o presente feito 

já em adiantado estágio, será aplicada como efeito modulador no 

dispositivo, sem interferência das demais normas e atos processuais 

como a entrevista e estudo social, que serão adotados nos procedimentos 

agora ajuizados. Assim, conclui-se que o interditando é relativamente 

capaz de realizar atos do cotidiano. De ver-se que muito embora o laudo 

pericial tenha concluído pela incapacidade total do interditando, tem-se que 

em face do império da Lei 13.126/2015, não se pode proclamar a sua 

incapacidade absoluta, pois o art. 114, ditou nova redação para o art. 3º, 

do CC, passando a admitir como absolutamente incapazes, apenas os 

menos de 16 anos de idade. Sobre o tema, pontificam Cristiano Chaves de 

Faria e outros, no “Estatuto da Pessoa com Deficiência Comentado”, 

edição de 2016, pag. 309: “A nova redação do art. 3º do Código Civil 

estabelece que a única hipótese de incapacidade absoluta é o menor de 

dezesseis ano de idade. Assim, não mais há qualquer motivo psíquico 

para a incapacidade absoluta”. A interdição configura-se como mecanismo 

de proteção do incapaz, objetivando atender suas necessidades, posto 

que a pessoa acometida pelas doenças como as do interditando, não 

possui condições de prover as suas necessidades por si só. Diante disso, 

impõe-se a nomeação da esposa do requerido como sua curadora. Ante o 

exposto, julgo procedente o pedido inicial, para DECRETAR A INTERDIÇÃO 
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de PEDRO DE PAULA, já qualificado nos autos, declarando-o relativamente 

incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil, na forma do artigo 

4º, III, do Código Civil e, de acordo com o artigo 1.775, “caput”, do mesmo 

dispositivo legal, nomeando-lhe curadora a sua esposa, a Sra. IVONE 

ROSSO DE PAULA, que deverá prestar o compromisso de bem e fielmente 

desempenhar o encargo, na forma da lei, bem como de promover 

tratamento adequado ao interditando. Expeça-se mandado de inscrição no 

Registro Civil, na forma do artigo 775, §3°, do Novo Código de Processo 

Civil e 9º, III do Código Civil, e publique-se pela imprensa local e pelo órgão 

oficial por 03 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, constando do 

edital os nomes da interditanda e do curador e a causa da interdição. 

Condeno a autora ao pagamento das custas remanescentes. P.R.I. Após o 

trânsito em julgado, certifique-se, procedam-se às anotações de estilo e 

arquivem-se. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marlene Guimarães 

Batista, digitei.

Juara, 12 de março de 2018

Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 89072 Nr: 1182-91.2017.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): T. R. Perussi - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Deyvid Neves Delbom - 

OAB:23.070, Fabrício Verdolin de Carvalho - OAB:28857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando do Nascimento 

Melo - OAB:9110/MT, Tobias Piva - OAB:20730/O

 Intimar o patrono da parte autora acerca da Juntada de ref: 45, para 

querendo, manifestar-se no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 30935 Nr: 103-58.2009.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Delmiro Bizerra da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Murillo Espicalquis Maschio - 

OAB:11540-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a parte autora, na pessoa de seu advogado, a respeito do alegado 

pela requerida às folhas 181/182, para querendo, manifesta-se no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 74751 Nr: 3566-95.2015.811.0018

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Juara-MT- na pessoa do Gestor, 

Edson Miguel Piovesan, Pedro Dias do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Élcio Lima do Prado - 

OAB:4.757/MT, Fábio Alves Donizeti - OAB:12674, Jorge Balbino da 

Silva - OAB:MT/3063-A, Lindamir Macedo de Paiva - OAB:MT/16164

 Caso seja arrolada testemunha residente em outra comarca e não haja 

compromisso de que a respectiva pessoa comparecerá na audiência aqui 

designada, expeça-se carta precatória para inquirição, com prazo de 

sessenta dias para cumprimento do ato (na sequência intimando-se as 

partes quanto à expedição da carta precatória e para que a parte que 

arrolou a testemunha comprove em cinco dias a respectiva distribuição 

junto ao juízo deprecado).INTIMEM-SE as partes para fins e prazos do §1º, 

do artigo 357, do CPC/2015.Expeça-se o necessário.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 103479 Nr: 8497-73.2017.811.0018

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bunge Fertilizantes S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Rogério Riva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Osmar Schneider - 

OAB:OAB/MT 2.152B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se o requerente para que comprove o recolhimento das 

custas/taxas judiciais no prazo de 30 (trinta) dias.

Comunique-se o Juízo de origem do teor desta decisão.

Na hipótese do requerente quedar-se inerte, certfique-se e conclusos.

Cumpra-se.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000476-57.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO RIVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADEMAR JOSE PAULA DA SILVA OAB - MT0016068A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JUARA Processo: 1000476-57.2018.8.11.0018 AUTOR: GERALDO RIVA 

RÉU: GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DECISÃO Da análise dos 

autos e do parecer do NAT (Núcleo de Apoio Técnico), verifico que não 

restou demonstrado na inicial a regulação da paciente perante o Estado, 

para sua submissão ao procedimento pleiteado, conforme determina os 

Enunciados 11, 13 e 32 aprovado na I Jornada de Direito da Saúde do 

CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, vejamos: “Enunciado 11 - Nos casos 

em que o pedido em ação judicial seja de medicamento, produto ou 

procedimento já previsto nas listas oficiais do Sistema Único de Saúde 

(SUS) ou em PDCT, recomenda-se que seja determinada, pelo Poder 

Judiciário, a inclusão do demandante em serviço ou programa já existente 

no SUS, para fins de acompanhamento e controle clínico”. “Enunciado 13 - 

Nas ações de saúde, que pleiteiam do poder público o fornecimento de 

medicamentos, produtos ou tratamentos, recomenda-se, sempre que 

possível, a prévia oitiva do gestor do Sistema Único de Saúde (SUS), com 

vistas a, inclusive, identificar solicitação prévia do requerente à 

Administração, competência do ente federado e alternativas terapêuticas”. 

“Enunciado nº 32 - No juízo de admissibilidade da petição inicial (artigos 

282 e 283 do Código de Processo Civil), o juiz deve, sempre que possível, 

exigir a apresentação de todos os documentos relacionados com o caso 

do paciente, tais como: doença; exames essenciais, medicamento ou 

tratamento prescrito; dosagem; contraindicação; princípio ativo; duração 

do tratamento; prévio uso dos programas de saúde suplementar; indicação 

de medicamentos genéricos, entre outros, bem como o registro da 

solicitação à operadora e/ou respectiva negativa. Ainda, de acordo com o 

Núcleo especializado é necessário mais dados e laudos comprobatórios 

para que se apure a urgência/emergência do caso, além de indicação 

específica do procedimento a ser realizado. Dessa forma, intime-se a 

parte autora para, querendo, no prazo de 48 (quarenta e oito horas), 

acoste aos autos comprovação de sua regulação perante o Estado, 

exames e laudos complementares com indicação específica do 

procedimento que se pretende. Com a juntada, colha-se parecer do NAT. 

Após, imediatamente concluso para apreciação do pleito de tutela 

antecipada. Cumpra-se.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 64566 Nr: 1886-12.2014.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Sergio Ricardo Tromboni, Eidi Pinto de Camargo 

Tromboni

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdemar Trombone, Elizabeth Fávaro, Joel 

Carlos Fávaro da Costa, Marco Aurélio da Costa Fávaro, Elizeth Francelino 

de Oliveira Fávaro, Eduardo Fávaro Trombone

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José dos Santos Neto - 

OAB:3.677-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A, Lindamir Macedo de Paiva - OAB:MT/16164

 Intimar os patronos das partes para apresentarem alegações finais, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 62056 Nr: 4685-62.2013.811.0018

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcio Alves de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Lidio Alves dos Santos - 

OAB:20853/A, Roberta Beatriz do Nascimento - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, com fulcro no artigo 487, inciso I, do 

CPC, julgo procedente o pedido para confirmar a liminar concedida e 

consolidar a posse plena e a propriedade exclusiva do autor sobre o bem 

descrito na petição inicial.Condeno a parte ré no pagamento das custas 

processuais e dos honorários advocatícios, os quais arbitro no patamar 

de 10% do valor atualizado da causa, a teor do art. 85, § 2º, do 

CPC.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 60769 Nr: 3385-65.2013.811.0018

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Fiat S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. C. Morais-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kamila de Souza Coutinho - 

OAB:10.661/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Trata-se de “Ação de Busca e Apreensão com pedido liminar”, movida por 

BANCO FIAT S/A, em face de L. C. MORAIS ME, qualificados nos autos.

Entre um ato e outro a parte requerente foi intimada para manifestar nos 

autos (f. 48), mantendo-se inerte (f. 58).

É o sucinto relatório.

A lei processual, quando da inércia da parte autora em promover o 

seguimento do feito, prevê a possibilidade de extinção sem resolução do 

mérito, nos exatos termos do art. 485, III e IV, do CPC. Trata-se de 

providência estatal com o fim de cessar a dispendiosa movimentação da 

máquina judiciária diante do desinteresse da parte na prestação 

jurisdicional.

O Poder Judiciário não pode ficar “entulhado” de processos sem qualquer 

interesse das partes, pois tal situação é potencialmente causadora da 

demora na tramitação de outros feitos cujas partes possuem relevante 

interesse em seu término, contribuindo para a famigerada lentidão 

processual.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, em cumprimento aos limites 

procedimentais do Código de Processo Civil, julgo extinto o presente 

processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, III, do NCPC.

Custas pela parte requerente.

 Decorrido o prazo recursal e procedidas as comunicações e anotações 

de estilo, arquive-se.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 86331 Nr: 5443-36.2016.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lino Sant' Ana da Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bonsucesso S/A, Banco Bradesco 

Financiamentos S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUGENIO COSTA FERREIRA DE 

MELO - OAB:103082, José Edgard da Cunha Bueno Filho - 

OAB:126.504, PAULO EDUARDO PRADO - OAB:16940/A

 Intimar patrono da parte requerida para que se manifeste nos autos no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 61032 Nr: 3650-67.2013.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WCdS, CCGdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:MT/12.418

 FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS JULGO PROCEDENTE o pedido inicial 

para FIXAR os alimentos mensais em 30% do salário mínimo em vigência, 

representando a quantia atual de R$ 286,20 (duzentos e oitenta e quatro 

reais e vinte centavos), arcando o requerido, ainda, com 50% das 

despesas extraordinárias com saúde, vestuário e material escolar do 

alimentado Welinton Crispim da Silva.O valor arbitrado deverá ser 

depositado no dia 10 de cada mês, a contar do mês de julho de 2018, na 

conta em nome da genitora (dados f. 96).JULGO EXTINTO o processo, 

COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do CPC 

.ISENTO as partes das custas e despesas processuais ante a gratuidade 

da justiça.Revogo a decisão de descontos em folha de benefício, 

considerando a informação de que o requerido atualmente encontra-se 

com o recebimento suspenso.Arbitro a título de honorários advocatícios, o 

valor de 4URH a advogada Dra. Márcia de Campos Luna, nomeada às f. 

65. Os valores a título de honorários deverão ser custeados pelo Estado 

de Mato Grosso.Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE estes autos com as 

baixas e anotações de estilo.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 86632 Nr: 13-69.2017.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elza Ferreira Verge

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gladis Eliana Bess - OAB:8.880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO SANEAMENTO

Despicienda a designação de audiência preliminar, haja vista que a parte 

requerida é pessoa jurídica de direito público, incumbida da defesa de 

direitos indisponíveis.

Destarte, passo a sanear o processo.

Partes legítimas e bem representadas.

Pressupostos processuais de validade e existência da relação processual 

presentes.

Não sendo o caso de julgamento antecipado da lide, DESIGNO audiência 

de instrução e julgamento para o dia 17.07.2018, às 13h30min.

A prova incidirá sobre a existência dos requisitos fáticos para a obtenção 

da aposentadoria por idade rural: a) exercício efetivo de atividade rural, 

ainda que de forma descontínua, no período imediatamente anterior ao 

requerimento do beneficio, por tempo igual ao número de meses de 

contribuição correspondente a carência do beneficio pretendido.

Defiro a produção de prova oral, as testemunhas deverão ser ao máximo 

de 3 (três) para cada parte. Somente será admitida a inquirição de 

testemunhas em quantidade superior na hipótese de justificada 

imprescindibilidade e se necessária para a prova de fatos distintos.

 As testemunhas deverão ser ao máximo de três para cada parte. 

Somente será admitida a inquirição de testemunhas em quantidade 

superior na hipótese de justificada imprescindibilidade e se necessária 
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para a prova de fatos distintos.

 Cabe aos advogados constituídos pelas partes informar ou intimar cada 

testemunha por si arrolada (observadas as regras do artigo 455 do 

NCPC).

 Intimem-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 91182 Nr: 2290-58.2017.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria da Gloria Silva Cardoso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gladis Eliana Bess - OAB:8.880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO SANEAMENTO

Despicienda a designação de audiência preliminar, haja vista que a parte 

requerida é pessoa jurídica de direito público, incumbida da defesa de 

direitos indisponíveis.

Destarte, passo a sanear o processo.

Partes legítimas e bem representadas.

Pressupostos processuais de validade e existência da relação processual 

presentes.

Não sendo o caso de julgamento antecipado da lide, DESIGNO audiência 

de instrução e julgamento para o dia 17.07.2018, às 14h30min.

A prova incidirá sobre a existência dos requisitos fáticos para a obtenção 

da aposentadoria por idade rural: a) exercício efetivo de atividade rural, 

ainda que de forma descontínua, no período imediatamente anterior ao 

requerimento do beneficio, por tempo igual ao número de meses de 

contribuição correspondente a carência do beneficio pretendido.

Defiro a produção de prova oral, as testemunhas deverão ser ao máximo 

de 3 (três) para cada parte. Somente será admitida a inquirição de 

testemunhas em quantidade superior na hipótese de justificada 

imprescindibilidade e se necessária para a prova de fatos distintos.

 As testemunhas deverão ser ao máximo de três para cada parte. 

Somente será admitida a inquirição de testemunhas em quantidade 

superior na hipótese de justificada imprescindibilidade e se necessária 

para a prova de fatos distintos.

 Cabe aos advogados constituídos pelas partes informar ou intimar cada 

testemunha por si arrolada (observadas as regras do artigo 455 do 

NCPC).

 Intimem-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 91764 Nr: 2533-02.2017.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleusa Nice Gonçalves Cerqueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gladis Eliana Bess - OAB:8.880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO SANEAMENTO

Despicienda a designação de audiência preliminar, haja vista que a parte 

requerida é pessoa jurídica de direito público, incumbida da defesa de 

direitos indisponíveis.

Destarte, passo a sanear o processo.

Partes legítimas e bem representadas.

Pressupostos processuais de validade e existência da relação processual 

presentes.

Não sendo o caso de julgamento antecipado da lide, DESIGNO audiência 

de instrução e julgamento para o dia 17.07.2018, às 15h30min.

A prova incidirá sobre a existência dos requisitos fáticos para a obtenção 

da aposentadoria por idade rural: a) exercício efetivo de atividade rural, 

ainda que de forma descontínua, no período imediatamente anterior ao 

requerimento do beneficio, por tempo igual ao número de meses de 

contribuição correspondente a carência do beneficio pretendido.

Defiro a produção de prova oral, as testemunhas deverão ser ao máximo 

de 3 (três) para cada parte. Somente será admitida a inquirição de 

testemunhas em quantidade superior na hipótese de justificada 

imprescindibilidade e se necessária para a prova de fatos distintos.

 As testemunhas deverão ser ao máximo de três para cada parte. 

Somente será admitida a inquirição de testemunhas em quantidade 

superior na hipótese de justificada imprescindibilidade e se necessária 

para a prova de fatos distintos.

 Cabe aos advogados constituídos pelas partes informar ou intimar cada 

testemunha por si arrolada (observadas as regras do artigo 455 do 

NCPC).

 Intimem-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 99229 Nr: 6288-34.2017.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aparecida de Fátima de Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL 

DO MUNICIPIO DE JUARA - PREV-JUARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gladis Eliana Bess - OAB:8.880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HERMES TESEU BISPO FREIRE 

JÚNIOR - OAB:67287, Ruth Cardoso Ribeiro dos Santos - OAB:10350 

MT

 DECISÃO SANEAMENTO

Despicienda a designação de audiência preliminar, haja vista que a parte 

requerida é pessoa jurídica de direito público, incumbida da defesa de 

direitos indisponíveis.

Destarte, passo a sanear o processo.

Partes legítimas e bem representadas.

Pressupostos processuais de validade e existência da relação processual 

presentes.

Não sendo o caso de julgamento antecipado da lide, DESIGNO audiência 

de instrução e julgamento para o dia 17.07.2018, às 16h30min.

A prova incidirá sobre a existência dos requisitos fáticos para a obtenção 

do benefício de pensão por morte: a) a ocorrência do óbito enquanto o(a) 

trabalhador(a) falecido(a) tinha a qualidade de segurado(a); ou b) o 

cumprimento, pelo(a) trabalhador(a), até o dia da morte, dos requisitos 

para a obtenção da aposentadoria.

Defiro a produção de prova oral, as testemunhas deverão ser ao máximo 

de 3 (três) para cada parte. Somente será admitida a inquirição de 

testemunhas em quantidade superior na hipótese de justificada 

imprescindibilidade e se necessária para a prova de fatos distintos.

 As testemunhas deverão ser ao máximo de três para cada parte. 

Somente será admitida a inquirição de testemunhas em quantidade 

superior na hipótese de justificada imprescindibilidade e se necessária 

para a prova de fatos distintos.

 Cabe aos advogados constituídos pelas partes informar ou intimar cada 

testemunha por si arrolada (observadas as regras do artigo 455 do 

NCPC).

 Intimem-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 100360 Nr: 6862-57.2017.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Noeli dos Santos da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gladis Eliana Bess - OAB:8.880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO SANEAMENTO

Despicienda a designação de audiência preliminar, haja vista que a parte 

requerida é pessoa jurídica de direito público, incumbida da defesa de 

direitos indisponíveis.

Destarte, passo a sanear o processo.

Partes legítimas e bem representadas.

Pressupostos processuais de validade e existência da relação processual 

presentes.

Não sendo o caso de julgamento antecipado da lide, DESIGNO audiência 

de instrução e julgamento para o dia 17.07.2018, às 17h30min.

A prova incidirá sobre a existência dos requisitos fáticos para a obtenção 
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do benefício de pensão por morte: a) a ocorrência do óbito enquanto o(a) 

trabalhador(a) falecido(a) tinha a qualidade de segurado(a); ou b) o 

cumprimento, pelo(a) trabalhador(a), até o dia da morte, dos requisitos 

para a obtenção da aposentadoria.

Defiro a produção de prova oral, as testemunhas deverão ser ao máximo 

de 3 (três) para cada parte. Somente será admitida a inquirição de 

testemunhas em quantidade superior na hipótese de justificada 

imprescindibilidade e se necessária para a prova de fatos distintos.

 As testemunhas deverão ser ao máximo de três para cada parte. 

Somente será admitida a inquirição de testemunhas em quantidade 

superior na hipótese de justificada imprescindibilidade e se necessária 

para a prova de fatos distintos.

 Cabe aos advogados constituídos pelas partes informar ou intimar cada 

testemunha por si arrolada (observadas as regras do artigo 455 do 

NCPC).

 Intimem-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 106047 Nr: 1165-21.2018.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gladis Eliana Bess - OAB:8.880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO SANEAMENTO

Despicienda a designação de audiência preliminar, haja vista que a parte 

requerida é pessoa jurídica de direito público, incumbida da defesa de 

direitos indisponíveis.

Destarte, passo a sanear o processo.

Partes legítimas e bem representadas.

Pressupostos processuais de validade e existência da relação processual 

presentes.

Não sendo o caso de julgamento antecipado da lide, DESIGNO audiência 

de instrução e julgamento para o dia 24.07.2018, às 15h30min.

A prova incidirá sobre a existência dos requisitos fáticos para a obtenção 

da aposentadoria por idade rural: a) exercício efetivo de atividade rural, 

ainda que de forma descontínua, no período imediatamente anterior ao 

requerimento do beneficio, por tempo igual ao número de meses de 

contribuição correspondente a carência do beneficio pretendido.

Defiro a produção de prova oral, as testemunhas deverão ser ao máximo 

de 3 (três) para cada parte. Somente será admitida a inquirição de 

testemunhas em quantidade superior na hipótese de justificada 

imprescindibilidade e se necessária para a prova de fatos distintos.

 As testemunhas deverão ser ao máximo de três para cada parte. 

Somente será admitida a inquirição de testemunhas em quantidade 

superior na hipótese de justificada imprescindibilidade e se necessária 

para a prova de fatos distintos.

 Cabe aos advogados constituídos pelas partes informar ou intimar cada 

testemunha por si arrolada (observadas as regras do artigo 455 do 

NCPC).

 Intimem-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 106257 Nr: 1278-72.2018.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Maria da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gladis Eliana Bess - OAB:8.880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO SANEAMENTO

Despicienda a designação de audiência preliminar, haja vista que a parte 

requerida é pessoa jurídica de direito público, incumbida da defesa de 

direitos indisponíveis.

Destarte, passo a sanear o processo.

Partes legítimas e bem representadas.

Pressupostos processuais de validade e existência da relação processual 

presentes.

Não sendo o caso de julgamento antecipado da lide, DESIGNO audiência 

de instrução e julgamento para o dia 24.07.2018, às 16h30min.

A prova incidirá sobre a existência dos requisitos fáticos para a obtenção 

da aposentadoria por idade rural: a) exercício efetivo de atividade rural, 

ainda que de forma descontínua, no período imediatamente anterior ao 

requerimento do beneficio, por tempo igual ao número de meses de 

contribuição correspondente a carência do beneficio pretendido.

Defiro a produção de prova oral, as testemunhas deverão ser ao máximo 

de 3 (três) para cada parte. Somente será admitida a inquirição de 

testemunhas em quantidade superior na hipótese de justificada 

imprescindibilidade e se necessária para a prova de fatos distintos.

 As testemunhas deverão ser ao máximo de três para cada parte. 

Somente será admitida a inquirição de testemunhas em quantidade 

superior na hipótese de justificada imprescindibilidade e se necessária 

para a prova de fatos distintos.

 Cabe aos advogados constituídos pelas partes informar ou intimar cada 

testemunha por si arrolada (observadas as regras do artigo 455 do 

NCPC).

 Intimem-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 101355 Nr: 7435-95.2017.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Sales da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:MT/12.418

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO SANEAMENTO

Despicienda a designação de audiência preliminar, haja vista que a parte 

requerida é pessoa jurídica de direito público, incumbida da defesa de 

direitos indisponíveis.

Destarte, passo a sanear o processo.

Partes legítimas e bem representadas.

Pressupostos processuais de validade e existência da relação processual 

presentes.

Não sendo o caso de julgamento antecipado da lide, DESIGNO audiência 

de instrução e julgamento para o dia 24.07.2018, às 17h30min.

A prova incidirá sobre a existência dos requisitos fáticos para a obtenção 

da aposentadoria por idade rural: a) exercício efetivo de atividade rural, 

ainda que de forma descontínua, no período imediatamente anterior ao 

requerimento do beneficio, por tempo igual ao número de meses de 

contribuição correspondente a carência do beneficio pretendido.

Defiro a produção de prova oral, as testemunhas deverão ser ao máximo 

de 3 (três) para cada parte. Somente será admitida a inquirição de 

testemunhas em quantidade superior na hipótese de justificada 

imprescindibilidade e se necessária para a prova de fatos distintos.

 As testemunhas deverão ser ao máximo de três para cada parte. 

Somente será admitida a inquirição de testemunhas em quantidade 

superior na hipótese de justificada imprescindibilidade e se necessária 

para a prova de fatos distintos.

 Cabe aos advogados constituídos pelas partes informar ou intimar cada 

testemunha por si arrolada (observadas as regras do artigo 455 do 

NCPC).

 Intimem-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 70244 Nr: 1367-03.2015.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dirce Maia de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ghyslen Robson Lehnen - 

OAB:15.312/MT, Rodrigo Carlos Bergo - OAB:8.435/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 D E C I S Ã O
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A parte requerente interpôs recurso de Apelação, para conhecimento da 

matéria fática e jurídica ao Juízo ad quem.

 Considerando que a parte apelada apesar de intimada não contrarrazões 

recursais, ENCAMINHEM-SE os autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal 

da 1ª Região, com as homenagens deste Juízo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 76076 Nr: 259-02.2016.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivani Aparecida Silverio.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adhemar de Brito Figueira 

Peres - OAB:11203/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 D E C I S Ã O

A parte requerente interpôs recurso de Apelação, para conhecimento da 

matéria fática e jurídica ao Juízo ad quem.

 Considerando que a parte apelada apesar de intimada não apresentou 

contrarrazões recursais, ENCAMINHEM-SE os autos ao Egrégio Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região, com as homenagens deste Juízo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 80269 Nr: 2059-65.2016.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edinolia Cordeiro de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A, Lindamir Macedo de Paiva - OAB:MT/16164

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO SANEAMENTO

Despicienda a designação de audiência preliminar, haja vista que a parte 

requerida é pessoa jurídica de direito público, incumbida da defesa de 

direitos indisponíveis.

Destarte, passo a sanear o processo.

Partes legítimas e bem representadas.

Pressupostos processuais de validade e existência da relação processual 

presentes.

Não sendo o caso de julgamento antecipado da lide, DESIGNO audiência 

de instrução e julgamento para o dia 02.08.2018, às 13h30min.

A prova incidirá sobre a existência dos requisitos fáticos para a obtenção 

da aposentadoria por idade rural: a) exercício efetivo de atividade rural, 

ainda que de forma descontínua, no período imediatamente anterior ao 

requerimento do beneficio, por tempo igual ao número de meses de 

contribuição correspondente a carência do beneficio pretendido.

Defiro a produção de prova oral, as testemunhas deverão ser ao máximo 

de 3 (três) para cada parte. Somente será admitida a inquirição de 

testemunhas em quantidade superior na hipótese de justificada 

imprescindibilidade e se necessária para a prova de fatos distintos.

 As testemunhas deverão ser ao máximo de três para cada parte. 

Somente será admitida a inquirição de testemunhas em quantidade 

superior na hipótese de justificada imprescindibilidade e se necessária 

para a prova de fatos distintos.

 Cabe aos advogados constituídos pelas partes informar ou intimar cada 

testemunha por si arrolada (observadas as regras do artigo 455 do 

NCPC).

 Intimem-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 74964 Nr: 3658-73.2015.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ventolino Fuhr

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Fuhr - OAB:19109/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Intime-se a parte exequente para pugnar o que entender de direito no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Após, concluso para deliberação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 85206 Nr: 4759-14.2016.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Jorge Teixeira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A, Lindamir Macedo de Paiva - OAB:MT/16164

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Preenchidos os requisitos do art. 534 do NCPC, RECEBO o pedido de 

cumprimento de sentença.

Altere-se a autuação do feito.

Intime-se a Fazenda Pú¬blica na pessoa do seu representante judicial para 

que apresente impugnação no prazo de 30 (trinta) dias como incidente a 

estes próprios autos.

No caso, não há que se fixar honorários advocatícios sobre o valor da 

execução, uma vez que a Fazenda Pública não é citada para pagar, mas 

tão-somente para querendo, impugnar a execução (artigo 535 do NCPC) e 

o pagamento do crédito, como é sabido, é efetivado por meio da expedição 

de precatório, nos termos do art. 100 da Constituição Federal ou 

requisição de pequeno valor - RPV.

Intime-se e Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 69669 Nr: 1126-29.2015.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vunibaldo Hormung

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Fuhr - OAB:19109/O, 

Marcia de Campos Luna - OAB:MT/12.418

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Primeiramente, atentem-se a gestora para cumprimento da decisão de ref: 

45, para alteração do registro dos autos para cumprimento de sentença.

Intime-se a parte exequente para pugnar o que entender de direito, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Após, concluso para deliberação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 86884 Nr: 170-42.2017.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida Cunha dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A, Lindamir Macedo de Paiva - OAB:MT/16164

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Preenchidos os requisitos do art. 534 do NCPC, RECEBO o pedido de 

cumprimento de sentença.

Altere-se a autuação do feito.

Intime-se a Fazenda Pú¬blica na pessoa do seu representante judicial para 

que apresente impugnação no prazo de 30 (trinta) dias como incidente a 

estes próprios autos.
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No caso, não há que se fixar honorários advocatícios sobre o valor da 

execução, uma vez que a Fazenda Pública não é citada para pagar, mas 

tão-somente para querendo, impugnar a execução (artigo 535 do NCPC) e 

o pagamento do crédito, como é sabido, é efetivado por meio da expedição 

de precatório, nos termos do art. 100 da Constituição Federal ou 

requisição de pequeno valor - RPV.

Intime-se e Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 78206 Nr: 1176-21.2016.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Irailde Alves Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A, Lindamir Macedo de Paiva - OAB:MT/16164

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Preenchidos os requisitos do art. 534 do NCPC, RECEBO o pedido de 

cumprimento de sentença.

Altere-se a autuação do feito.

Intime-se a Fazenda Pú¬blica na pessoa do seu representante judicial para 

que apresente impugnação no prazo de 30 (trinta) dias como incidente a 

estes próprios autos.

No caso, não há que se fixar honorários advocatícios sobre o valor da 

execução, uma vez que a Fazenda Pública não é citada para pagar, mas 

tão-somente para querendo, impugnar a execução (artigo 535 do NCPC) e 

o pagamento do crédito, como é sabido, é efetivado por meio da expedição 

de precatório, nos termos do art. 100 da Constituição Federal ou 

requisição de pequeno valor - RPV.

Intime-se e Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 75566 Nr: 3933-22.2015.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ines Junglaus Romanga

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:MT/12.418

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Preenchidos os requisitos do art. 534 do NCPC, RECEBO o pedido de 

cumprimento de sentença.

Altere-se a autuação do feito.

Intime-se a Fazenda Pú¬blica na pessoa do seu representante judicial para 

que apresente impugnação no prazo de 30 (trinta) dias como incidente a 

estes próprios autos.

No caso, não há que se fixar honorários advocatícios sobre o valor da 

execução, uma vez que a Fazenda Pública não é citada para pagar, mas 

tão-somente para querendo, impugnar a execução (artigo 535 do NCPC) e 

o pagamento do crédito, como é sabido, é efetivado por meio da expedição 

de precatório, nos termos do art. 100 da Constituição Federal ou 

requisição de pequeno valor - RPV.

Intime-se e Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 75978 Nr: 215-80.2016.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alfredo Ribeiro dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TOBIAS PIVA - OAB:20730/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Preenchidos os requisitos do art. 534 do NCPC, RECEBO o pedido de 

cumprimento de sentença.

Altere-se a autuação do feito.

Intime-se a Fazenda Pú¬blica na pessoa do seu representante judicial para 

que apresente impugnação no prazo de 30 (trinta) dias como incidente a 

estes próprios autos.

No caso, não há que se fixar honorários advocatícios sobre o valor da 

execução, uma vez que a Fazenda Pública não é citada para pagar, mas 

tão-somente para querendo, impugnar a execução (artigo 535 do NCPC) e 

o pagamento do crédito, como é sabido, é efetivado por meio da expedição 

de precatório, nos termos do art. 100 da Constituição Federal ou 

requisição de pequeno valor - RPV.

Intime-se e Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 75571 Nr: 3937-59.2015.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Odair Vanalli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:MT/12.418

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO SANEAMENTO

Despicienda a designação de audiência preliminar, haja vista que a parte 

requerida é pessoa jurídica de direito público, incumbida da defesa de 

direitos indisponíveis.

Destarte, passo a sanear o processo.

Partes legítimas e bem representadas.

Pressupostos processuais de validade e existência da relação processual 

presentes.

Não sendo o caso de julgamento antecipado da lide, DESIGNO audiência 

de instrução e julgamento para o dia 02.08.2018, às 14h30min.

A prova incidirá sobre a existência dos requisitos fáticos para a obtenção 

do benefício de pensão por morte: a) a ocorrência do óbito enquanto o(a) 

trabalhador(a) falecido(a) tinha a qualidade de segurado(a); ou b) o 

cumprimento, pelo(a) trabalhador(a), até o dia da morte, dos requisitos 

para a obtenção da aposentadoria.

Defiro a produção de prova oral, as testemunhas deverão ser ao máximo 

de 3 (três) para cada parte. Somente será admitida a inquirição de 

testemunhas em quantidade superior na hipótese de justificada 

imprescindibilidade e se necessária para a prova de fatos distintos.

 As testemunhas deverão ser ao máximo de três para cada parte. 

Somente será admitida a inquirição de testemunhas em quantidade 

superior na hipótese de justificada imprescindibilidade e se necessária 

para a prova de fatos distintos.

 Cabe aos advogados constituídos pelas partes informar ou intimar cada 

testemunha por si arrolada (observadas as regras do artigo 455 do 

NCPC).

 Intimem-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 91509 Nr: 2424-85.2017.811.0018

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e 

Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Norma Jaqueline de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiane Belinati Garcia Lopes 

- OAB:11877-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Torsi de Oliveira - 

OAB:21421/O

 DESPACHO

Proceda-se o apensamento da ação código n. 88916 nestes autos.

Após vista a parte autora para ciência da decisão de Ref:47, requerendo 

o que de direito.

Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 71618 Nr: 2045-18.2015.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REAL & REAL LTDA - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Juara-MT- na pessoa do Gestor

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELLO AUGUSTO DOS SANTOS 

NOCCHI - OAB:14913

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Proceda-se o apensamento da ação código n. 70975 nestes autos.

Após vista a parte autora para ciência da decisão de Ref:47, requerendo 

o que de direito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 67967 Nr: 279-27.2015.811.0018

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

Civil->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Branca Zauza, Fabio Junior Piazzoli Maria

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juízo D. Com. de Juara-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Michele Caroline Brustolin - 

OAB:19.378-A/MT, Patrícia Quessada Milan - OAB:7131/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FORTE ME TAIS FUNDAMENTOS, com ressalvas de direitos de terceiros, 

JULGO PROCEDENTE a pretensão e, por conseguinte, DETERMINO a 

retificação da certidão de casamento de Branca Zauza e Fábio Junior 

Piazzoli Maria, devendo constar a inclusão do sobrenome do marido ao da 

esposa, que passará a se chamar: BRANCA ZAUZA PIAZZOLI, como 

nome de casada.Sem custas e honorários.Transitada em julgado, 

EXPEÇA-SE mandado de averbação determinando ao Senhor Oficial do 

Cartório de Registro Civil desta urbe, que encaminhe, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, cópia da referida certidão para que seja anexada 

a estes autos, INSTRUINDO-SE o mandado com esta 

sentença.PUBLIQUE-SE a alteração pela imprensa (art. 57 da LRP).P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 72263 Nr: 2346-62.2015.811.0018

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SBdM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JXdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO RUBENS BETARELLO 

SETOLIN - OAB:18930/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Intime-se pessoalmente a autora para que no prazo de 05 (cinco) dias dê 

prosseguimento no feito, sob pena de extinção anômala, consoante o 

disposto no art. 485, inciso III, c.c. o § 1º, do CPC.

Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000174-28.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO FELIX DA SILVA NETO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DOLORES WALTER DA CONCEICAO - ME (REQUERIDO)

N. A. ELOI - COLCHOES TERAPEUTICOS - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HELIO JUSTINO VIEIRA JUNIOR OAB - SP222892 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Processo: 1000174-28.2018.8.11.0018 

REQUERENTE: JOAO FELIX DA SILVA NETO REQUERIDO: DOLORES 

WALTER DA CONCEICAO - ME, N. A. ELOI - COLCHOES TERAPEUTICOS - 

EPP PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc., Dispensado o relatório, conforme 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Em análise dos autos, verifico que o 

processo encontra-se apto para julgamento antecipado, conforme art. 

355, inciso I do NCPC, posto que as provas existentes são suficientes 

para a solução da lide, o que dispensa dilação probatória. Inexistentes 

quaisquer vícios que impeçam o regular prosseguimento do feito e seu 

julgamento. Trata-se de Reclamação interposta na secretaria deste 

Juizado, em que a parte autora sustenta que adquiriu um colchão 

terapêutico das promovidas a ser paga em 14 parcelas, cuja entrega 

estava condicionada ao pagamento das sete primeiras parcelas do 

pagamento. Alega que pagou essas parcelas, mas não recebeu o produto, 

pelo que requereu a rescisão do contrato de compra e venda, além da 

restituição dos valores pagos. São essas a causa de pedir e pedidos na 

inicial. Nota-se que a promovida Dolores Conceição (“Bem Estar”) foi 

regularmente citada, e compareceu à sessão de conciliação. Todavia, não 

apresentou contestação, tornando-se, dessa forma, revel. Por tais 

razões, DECRETO-LHE a revelia na forma do art. 344 do CPC. Contudo, 

seus efeitos não serão considerados, nos termos do art. 345, inciso I do 

NCPC, haja vista a pluralidade de réus nesta ação, sendo que o outro 

apresentou contestação. A reclamada N. A. Eloi (“Quality Sono”) arguiu 

preliminar de ilegitimidade passiva, a qual desde logo afasto, eis que a nota 

de pedido do produto refere-se a ela como fabricante e/ou fornecedora do 

bem desejado pelo autor; portanto sua responsabilidade persiste, além do 

fato de integrar toda uma cadeia destinada à venda de bens e produtos. 

Além disso, o consumidor não é obrigado a reconhecer dentre as nuances 

e minúcias entre intermediários e/ou fornecedores de produtos, quem é 

quem, quais as prerrogativas e obrigações de cada qual e, por fim, em 

face de quem deve demandar perante o Judiciário para obter êxito em seu 

pleito, podendo ser em face de ambas empresas, já que integram a 

relação de consumo com o promovente diante dos documentos anexados 

– formulário de pedido em nome da promovida N.A. Eloi, e boletos em nome 

da outra promovida – “Bem Estar”. Passo ao mérito. Analisando os 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que a 

hipótese é de procedência da demanda. No caso, é certo que o 

consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de 

Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir 

a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, 

consideradas de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão 

constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 

48 das Disposições Transitórias. De toda forma, a solução do litígio não 

demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil 

que estabelece competir ao autor provar o fato constitutivo do seu direito 

e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além 

disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

No caso vertente, a parte autora comprovou a compra efetuada, a 

condição de que o bem seria entregue após o pagamento de sete 

parcelas, e o pagamento destas. Argumenta a reclamada N.A. Eloi não 

haver qualquer responsabilidade no caso, já que o promovente não teria 

adquirido seu colchão marca “Quality Sono”, e sim de outra fabricante 

(Nippon Evolution), conforme alegações da outra promovida perante a 

reclamação no Procon; e que esta então, teria se utilizado indevidamente 

de seu formulário de pedidos. Sem razão porém. A inicial relata claramente 

que o promovente se interessou no produto da promovida N. A. Eloi, ao 

visualizar sua propaganda em canal de TV. Por consequência, quem 

vendeu o colchão foi um vendedor seu, que obviamente utilizou-se de 

formulário de pedido com os dados dessa empresa para efetuar a venda. 

Se lhe fosse oferecido produto diverso daquele que viu na propaganda, 

por certo que o consumidor ora promovente não teria aceitado adquirir. 

Portanto, a alegação de que teria adquirido colchão de fabricante diversa 

é impertinente e soa totalmente contraditório aos documentos anexados 

nos autos. Além disso, o formulário deixa claro que a entrega estava 

condicionada ao pagamento de sete parcelas, o que foi feito pelo 

reclamante, não havendo razão para que a outra promovida (Bem Estar) 

entregasse o produto somente após o pagamento do saldo devedor 

(parcelas restantes). Portanto, sem qualquer justificativa plausível, as 
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promovidas simplesmente deixaram de entregar o produto conforme 

pactuado no ato da venda. Assim, a procedência do pedido de rescisão 

contratual e devolução do valor pago é medida que se impõe. Ante o 

exposto, JULGO procedentes os pedidos formulados na inicial para o fim 

de: a) DECLARAR rescindido o contrato de compra e venda do produto 

(colchão) adquirido e não entregue; b) CONDENAR solidariamente as 

promovidas em RESTITUIR ao promovente, o valor pago até então pelo 

produto, no total de R$ 3.248,00, corrigidos pelos índices do INPC, e com 

juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos fixados desde a data 

da citação. E por consequência, o faço com resolução do mérito, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, e em nada sendo requerido, ao arquivo, 

com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto este projeto de sentença à 

apreciação do M.M. Juiz de Direito do Juizado Especial Cível de Juara MT, 

e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. FABRICIO 

TSUJI ISHIKI Juiz Leigo mat. 31010 SENTENÇA HOMOLOGO o projeto de 

sentença proferido no identificador anterior, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações de estilo. Às providências. 

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito -

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000065-48.2017.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA BARROS DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IVANIR CANDIDO DE ALENCAR (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE RODRIGO SCHNEIDER OAB - MT0007824A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Processo: 1000065-48.2017.8.11.0018 

EXEQUENTE: ANDREIA BARROS DE OLIVEIRA EXECUTADO: IVANIR 

CANDIDO DE ALENCAR PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc., Dispensado 

o relatório, conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. Noticia o executado que 

houve o pagamento das parcelas executadas, conforme recibos juntados 

no processo; ao passo que a exequente alega que teria assinado esses 

recibos sem preenchimento; contudo informa não ter cópia dos mesmos, 

não conseguindo provar o alegado, pelo que requereu a extinção do feito 

e arquivamento. Diante dos fatos, considera-se que o executado efetuou 

o pagamento do valor cobrado, pelo que DECLARO EXTINTO o 

cumprimento de sentença, com fulcro no art. 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado desta decisão, e ao 

final, arquivem-se os autos com as devidas baixas e anotações. Intime-se. 

Cumpra-se. Submeto este projeto de sentença à apreciação do M.M. Juiz 

de Direito do Juizado Especial Cível de Juara MT, e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. FABRICIO TSUJI ISHIKI Juiz Leigo 

mat. 31010 SENTENÇA HOMOLOGO o projeto de sentença proferido no 

identificador anterior, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95. Com o trânsito 

em julgado e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas 

e anotações de estilo. Às providências. ALEXANDRE SÓCRATES MENDES 

- Juiz de Direito -

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010126-48.2014.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO JULIAO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NIVALDO DE CARVALHO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS CARASSA OAB - MT0004223A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Processo: 8010126-48.2014.8.11.0018 

REQUERENTE: FRANCISCO JULIAO DA SILVA REQUERIDO: NIVALDO DE 

CARVALHO PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc., Dispensado o relatório, 

conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. Inicialmente, EXCLUA-SE o nome do 

advogado Adhemar de Brito Figueira Peres como representante 

processual do promovente, por não ter anexado procuração nos autos, 

embora requerido pelo próprio em audiência e deferido por este juízo. Com 

relação à situação da parte promovente, em que foi noticiado que seria 

pessoa interditada civilmente, e portanto incapaz, o que em tese afastaria 

a competência deste Juizado para julgar este feito (art. 8º da Lei 

9.099/95), passo a apreciar. Consta que, na 2ª Vara desta Comarca, 

tramita ação de interdição em face do promovente (autos código 70836), 

ajuizada em 17/06/2015. Todavia, conforme certidão expedida pela 

Secretaria da 2ª Vara anexada nos autos, ainda não houve sentença 

prolatada decretando a interdição do mesmo, havendo apenas decisão 

proferida em 10/01/2018, que deferiu tutela provisória nomeando curador 

provisório para cuidar dos interesses do interditando, encargo confiado a 

Antonio Julião dos Santos, mesma pessoa que compareceu à audiência de 

instrução dizendo-se representante da parte autora. Porém, a concessão 

da tutela provisória, embora antecipe os efeitos de futura decisão 

definitiva, não se confunde com esta, pois ainda não estabilizada, sendo 

possível sua revogação posterior. Sendo assim, a informação de que o 

promovente era interditado, passada em audiência ocorrida em 06/11/2017 

não era verídica; uma vez que a pessoa natural somente assim é 

considerada por meio de decisão judicial definitiva. Aliás, na ocasião do 

ato solene, não havia sequer decisão nomeando curador provisório em 

seu favor. E na ocasião do ajuizamento desta reclamação, ocorrida em 

2014, não há notícia ou fato demonstrando que o promovente não estaria 

em condições de responder pelos seus atos. Portanto, considerando que 

o incapaz de que trata o art. 8º da lei 9.099/95 refere-se àquele assim 

decretado por decisão definitiva, o que ainda não é o caso do promovente; 

considerando haver apenas um curador provisório cuidando de seus 

interesses (o qual deve representar o promovente nestes autos, posto 

que tal encargo lhe foi confiado para todos os atos da vida civil, evitando 

qualquer nulidade), e considerando que resta pendente apenas a prolação 

de sentença nestes autos, passo a julgar. Trata-se de Reclamação 

interposta na secretaria deste Juizado, em que a parte autora sustenta 

que contraiu empréstimo consignado no valor de aproximadamente R$ 

18.000,00, a pedido do promovido, a quem repassou o dinheiro oriundo 

desse empréstimo. Alega que já pagou 43 parcelas, descontadas 

diretamente de seu salário; mas até esse momento, o mesmo não se 

dispôs a ressarci-lo, motivo pelo qual veio cobrar tais valores. Nota-se que 

a parte promovida foi regularmente citada, compareceu à audiência de 

conciliação, e apresentou contestação. Porém, deixou de comparecer à 

audiência de instrução e julgamento, tornando-se, dessa forma, revel. Por 

tais razões, DECRETO-LHE a revelia na forma do art. 20 da Lei 9.099/95. 

De outro lado, o reconhecimento dos efeitos da revelia não é absoluto, 

uma vez que a presunção de veracidade pode ser afastada diante das 

circunstâncias dos autos, mormente pela regra do artigo 370 do Código de 

Processo Civil/2015, que caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento das 

partes, determinar as provas necessárias à instrução do processo, 

indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Partindo 

dessa premissa, considera-se que os fatos alegados pela parte 

reclamante somente não se reputarão verdadeiros, quando do contrário 

resultar da convicção do juiz; o que não é o caso dos autos, eis que há 

documentos nos autos acerca do empréstimo contraído, além de não 

haver fato que coloque em dúvida a presunção de veracidade das 

alegações do promovente acerca do promovido como sendo o beneficiário 

do mútuo. Logo, a procedência da pretensão contida na inicial, é medida 

que se impõe, limitado ao valor de 20 salários mínimos quando do 

ajuizamento (R$ 14.480,00), posto que expressamente renunciou ao 

provável valor excedente, conforme art. 3º, §3º c/c art. 9º, ambos da Lei 

9.099/95. Ante o exposto, decreto a revelia da parte promovida, e JULGO 

procedente o pedido contido na inicial, para CONDENAR a parte reclamada 

em pagar à parte autora a importância limitada a R$ 14.480,00, acrescidos 

de correção monetária pelo índice INPC e juros moratórios de 1% ao mês 

(art. 406, CC/02 c/c. 161, § 1º, CTN), a contar da citação. E assim o faço, 

com resolução de mérito, a teor do que dispõe o artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil/2015. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, e 

em nada sendo requerido no prazo de 30 dias, ao arquivo, com as devidas 

baixas. Intimem-se as partes desta decisão, sendo a parte autora, por 

meio de seu curador provisório. Submeto este projeto de sentença à 

apreciação do M.M. Juiz de Direito do Juizado Especial Cível de Juara MT, 

e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. FABRICIO 

TSUJI ISHIKI Juiz Leigo mat. 31010 SENTENÇA HOMOLOGO o projeto de 

sentença proferido no identificador anterior, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações de estilo. Às providências. 

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito -

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010149-57.2015.8.11.0018
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Parte(s) Polo Ativo:

DARCI FUHR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE FUHR OAB - MT0019109A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HELIO DA LUZ PEREIRA (EXECUTADO)

 

Promovo a INTIMAÇÃO da parte Exequente para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, informe a este juízo o nome da mãe e data de nascimento do 

Executado ou número do título de eleitor, possibilitando a pesquisa junto 

aos sistemas conveniados do TJMT. Transcorrido o prazo sem 

manifestação, informe o Exequente em 05 (cinco) dias o endereço atual do 

promovido, sob pena de extinção.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 82174 Nr: 3041-79.2016.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A Apurar, Leonardo Zampari Halla

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Moacir Velozo Junior - 

OAB:17.762-A MT

 – HOMOLOGO a desistência das testemunhas Alanser Douglas de Jesus 

e Valdeir Gonçalves da Silva. II _ DESIGNO AUDIÊNCIA para o dia 

15.08.2018, às 18h00min. Expeça-se o necessário para realização do ato. 

Saem intimados os presentes. Cumpra-se

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 74354 Nr: 3361-66.2015.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diego Martin Paes de Barros, Moacir Alves 

Candido

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBSON DUPIM DIAS - 

OAB:14074, SILVIA CRISTINA GIRALDELLI - OAB:12854

 Verifica-se, portanto, a presença de indícios de que os acusados podem 

ter agido de forma contraria à lei, mostrando-se cabível e adequada a 

presente ação penal para a apuração de tais fatos. Dessa forma, designo 

o dia 19 de novembro de 2018, às 15h30min, para realização da audiência 

de instrução e julgamento.Intimem-se os acusados e as testemunhas 

arroladas. Caso as testemunhas residam em comarca diversa, expeça-se 

carta precatória para a oitiva, intimando-se a defesa da expedição 

(Súmula 273 - STJ - Intimada à defesa da expedição da carta precatória, 

torna-se desnecessária intimação da data da audiência no juízo 

deprecado).Ciência ao Ministério Público.Intimem-se a defesa dos réus.Às 

providências.Cumpra-se

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 66886 Nr: 3599-22.2014.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jorge Gonçalves Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FATIMA BIGNARDI 

SANDOVAL - OAB:17526

 Portanto, não sendo o caso de absolvição sumária (CPP, art. 397), 

designo audiência de instrução e julgamento para o dia 15 de outubro de 

2018, às 18h00min. Intimem-se as testemunhas arroladas. Caso as 

testemunhas residam em comarca diversa, expeça-se carta precatória 

para a oitiva, intimando-se a defesa da expedição (Súmula 273 - STJ - 

Intimada à defesa da expedição da carta precatória, torna-se 

desnecessária intimação da data da audiência no juízo deprecado).Ciência 

ao Ministério Público.Intime-se o réu e seu defensor.Cumpra-se expedindo 

o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 80302 Nr: 2074-34.2016.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aparecido Pereira de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felipe de Oliveira 

Alexandrino - OAB:18.182-A

 Portanto, não sendo o caso de absolvição sumária (CPP, art. 397), 

designo audiência de instrução e julgamento para o dia 5 de outubro de 

2018, às 14h00min. Intimem-se as testemunhas arroladas. Caso as 

testemunhas residam em comarca diversa, expeça-se carta precatória 

para a oitiva, intimando-se a defesa da expedição (Súmula 273 - STJ - 

Intimada à defesa da expedição da carta precatória, torna-se 

desnecessária intimação da data da audiência no juízo deprecado).Ciência 

ao Ministério Público.Intime-se o acusado e seu defensor.Cumpra-se 

expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 104501 Nr: 276-67.2018.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Celeste Rangel da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:MT/12.418

 Vistos etc,Trata-se de ação penal proposta pelo Ministério Público em 

desfavor de Maria Celeste Rangel da Silva, dando-a como incurso nas 

sanções dos artigos 155, caput, c/c artigo 71 e artigo 307, todos do 

Código Penal.A denúncia foi recebida no dia 27 de abril de 2018 (ref. 4), 

oportunidade que foi determinada a citação da denunciada para 

apresentar resposta à acusação. A denunciada foi citada pessoalmente 

(ref. 9), apresentando em seguida resposta à acusação cingindo-se a 

discordar da denúncia, deixando para comprovar suas alegações durante 

a instrução criminal (ref. 11).É o relato. [...] Portanto, não sendo o caso de 

absolvição sumária (CPP, art. 397), designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 28 de setembro de 2018, às 16h30min. Intimem-se as 

testemunhas arroladas. Caso as testemunhas residam em comarca 

diversa, expeça-se carta precatória para a oitiva, intimando-se a defesa 

da expedição (Súmula 273 - STJ - Intimada à defesa da expedição da 

carta precatória, torna-se desnecessária intimação da data da audiência 

no juízo deprecado).Ciência ao Ministério Público.Intime-se a ré e seu 

defensor.Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 108804 Nr: 2482-54.2018.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudinei Nascimento de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sandra Aline de Farias - 

OAB:21308/O, Simoni Bergamaschi da Fonseca - OAB:MT/5810

 Visto, etc.

Tendo em vista o teor da Portaria nº 841/2018 – PRES, que declarou ponto 

facultativo no âmbito da Justiça Estadual de Mato Grosso no dia 02 de 

julho do presente ano, redesigno a audiência outrora designada para o dia 

24 de agosto de 2018, às 14h00.

Intime-se o acusado e as testemunhas

 Dê-se ciência ao Ministério Público e a Defensoria Pública.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 77836 Nr: 1049-83.2016.811.0018

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 
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Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DMdJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eliane Fuhr - OAB:19109/O

 Vistos etc,

Trata-se de pedido de revogação de medidas protetivas fixadas em favor 

da ofendida Aparecida Martins Hormung e em desfavor de Herbiton 

Hormung.

Argumenta o requerido que as medidas protetivas foram fixadas há mais 

de 2 (dois) anos e desde então o ex-casal não mantém qualquer tipo de 

contato, razão pela qual entende que não há motivos para manutenção 

das medidas protetivas.

Com vistas dos autos, a douta Promotora de Justiça manifestou pela 

manutenção das medidas protetivas (ref. 172).

É o relato. Fundamento e decido.

Como é cediço não há previsão de prazo para a duração das medidas 

protetivas de urgência na Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), as 

quais têm caráter excepcional e devem vigorar enquanto houver uma 

situação de risco para a mulher e o termo final deverá ser definido nos 

autos do inquérito ou da ação penal, após prova de que não existe mais 

motivo que enseje o acautelamento da integridade física e psíquica da 

vítima.

 Se houver necessidade, admite-se a prorrogação da medida protetiva por 

prazo razoável e dentro do período de execução da pena imposta.

No caso em apreço, observa-se que a ação penal (código 78407), 

referente a presente medida está com audiência designada, portanto, não 

foi resolvida a questão.

A vítima intimada manifestou interesse na manutenção das medidas 

protetivas, razão qual entendo que as medidas devem perdurar enquanto 

a vítima se sentir ameaçada ou até a prolação da sentença quando a 

questão será resolvida.

Desta forma, INDEFIRO o pedido de revogação das medidas protetivas e 

determino que seja transladada cópia dos presentes autos para a ação 

penal de código 78407.

Saliento que o arquivamento da medida cautelar de urgência, com a 

determinação de prosseguimento da matéria nos autos principais não tem 

o condão de retirar a vigência da ordem judicial.

Ciência ao Ministério.

Após arquive-se o feito com as baixas e anotações necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 111465 Nr: 3661-23.2018.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NMdS, CdAP, SABdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Rodrigo Schneider - 

OAB: MT/7.824-B, Aristides de José Botelho de Oliveira - 

OAB:3.911-MT, CAIO FERNANDO GIANINI LEITE - OAB:174974, Danilo 

Tenório dos Santos - OAB:23996/O

 ANTE O EXPOSTO, revogo a prisão preventiva do denunciado NILSON 

MARTINS DA SILVA, com fulcro no art. 316 do Código de Processo Penal, 

mediante imposição das seguintes medidas cautelares e pagamento de 

fiança no importe de 10 (dez) salários mínimos.a) comparecimento a todos 

os atos do processo, sob pena de revogação do benefício;b) não cometer 

qualquer fato definido como crime ou contravenção penal.d) Recolhimento 

de fiança no valor de 10 (dez) salários mínimos. Advirta-se o acusado do 

disposto no art. 312, parágrafo único do CPP..“A prisão preventiva também 

poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das 

obrigações impostas por força de outras medidas cautelares”.Após o 

recolhimento da fiança, expeça-se alvará de soltura em favor do 

denunciado Nilson Martins da Silva, se por outro motivo não estiver 

preso.Intimem-se as defesas dos denunciados Nilson e Cidmar para 

apresentação de resposta à acusação.Cientifique o Ministério 

Público.Intimem-se Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 30799 Nr: 4964-24.2008.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osvaldo Gonçalves Batista

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Carlos Menegassi - 

OAB:7.400/PR

 Cód. 30799

Vistos.

O artigo 1.232 da CNGC dispõe que: “As petições e expedientes avulsos 

deverão ser juntados aos autos, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas do 

recebimento na secretaria, independentemente de prévio despacho, 

intimando-se os interessados, inclusive o Ministério Público, quando for o 

caso, para manifes tar-se em 05 (cinco) dias, querendo, sobre: 

desistência da ação, após a citação; transação; cartas de citação; 

intimação ou notificação devolvidas por insuficiência de endereço; 

certidão do Oficial de Justiça, quando a diligência restar negativa; juntada 

de documentos novos; proposta de honorários periciais; laudos de 

avaliação e pericial; cálculo do contador; esboço de partilha etc”

 Assim, considerando a certidão negativa do Oficial de Justiça de fl. 179, 

abra-se vista dos autos ao MPE para manifestar nos autos.

 Cumpra-se.

Às providências.

Juara, 10 de maio de 2018.

Pedro Flory Diniz Nogueira

Juiz de direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 64769 Nr: 2048-07.2014.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alvacir Ferreira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aristides Jose Botelho de 

Oliveira - OAB:3911/MT, Felipe de Oliveira Alexandrino - 

OAB:18.182-A

 Vistos etc,

O § 1º do artigo 265 do Código de Processo Penal dispõe que a audiência 

poderá ser adiada se, por motivo justificado o defensor não puder 

comparecer.

Observa-se que o advogado do denunciado comprovou a impossibilidade 

de comparecimento à audiência designada.

Desta forma, defiro o pleito defensivo e redesigno a solenidade para o dia 

17 de agosto de 2018, às 14h00min.

Intimem-se as testemunhas arroladas para que compareçam à audiência 

acima designada, devendo constar no mandado, dia, hora e local da 

audiência.

Ciência ao Ministério Público.

Intime-se a defesa.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 113334 Nr: 4444-15.2018.811.0018

 AÇÃO: Questões e Processos Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jd3VCdJ, PJdA, RJdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Henrique Bonetti - 

OAB:22803/O, Marcelo Rubens Betarello Setolin - OAB:18930/MT, 

Simoni Bergamaschi da Fonseca - OAB:MT/5810

 [...] Assim, ao menos por ora, a prisão não fere o princípio da 

proporcionalidade, pois não se pode afirmar que o regime eventualmente 

aplicado em caso de condenação será o aberto ou semiaberto.

Por outro lado, razão assiste à defesa no que tange à inexistência do 

requisito da necessidade da prisão para aplicação da lei penal, pois não 

há qualquer indício nos autos de que os custodiados estavam se furtando 

a comparecer seja perante à autoridade policial, seja perante este Juízo.

Assim, afasto essa fundamentação da decisão que decretou a prisão 

preventiva, mantida a necessidade da prisão em razão do risco à ordem 

pública, nos termos descritos anteriormente.

 De acordo também com a defesa no que tange à pouca valia da prova 

obtida por meio da ligação telefônica juntada aos autos, pois restou 

devidamente demonstrado o animus da vítima em obter qualquer frase ou 
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colocação dos representados que pudesse piorar ainda mais sua 

situação.

 A todo o tempo a vítima buscou, em tal ligação, um comentário ou uma 

frase do representado Paulo que caracterizasse uma ameaça ou algo do 

tipo, razão pela qual não está sendo levada em consideração para a 

manutenção da prisão que é mantida, frise-se, em razão do modus 

operandi utilizado para a prática do crime (restrição da liberdade e lesão 

corporal praticada mediante tortura) e a possibilidade concreta de 

reiteração criminosa (existência anterior de coação para firmar um 

contrato de confissão de dívida).

 Destarte, por todo o exposto, considerando que se trata de pedido de 

reiteração de pedido, indefiro o pleito de revogação da prisão preventiva 

dos acusados, nos termos da fundamentação.

 Intimem-se o Ministério Público, a defesa e os acusados.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 67395 Nr: 3970-83.2014.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leandro Rodrigues do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Rodrigo Schneider - 

OAB: MT/7.824-B, Roney Sandro Cunha - OAB:5030/MT

 Processo nº. 3970-83.2014.811.0018

Código: 67395

Vistos, etc.

Considerando teor do ofício de ref.60, que informa o não cumprimento do 

mandado de intimação do réu Leandro Rodrigues do Nascimento, em razão 

de um atoleiro, redesigno a solenidade para o dia 12 de julho de 2018, às 

17h50.

Intimem-se as testemunhas e o réu para que sejam ouvidos na data 

designada, devendo constar no mandado a data e a hora da audiência.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Juara-MT, 06 de fevereiro de 2018.

Pedro Flory Diniz Nogueira

Juiz de Direito

Comarca de Juína

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000385-77.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADIGAR REIS PEREIRA DAVID (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

CERTIDÃO NEGATIVA Diligência e Entrega de Mandados de Intimação, 

Citação, Notificação Certifico que, em cumprimento ao presente mandado, 

diligenciei ao endereço constante no mandado, bem como em vários 

outros pontos da cidade, contudo, não localizei o bem a ser apreendido. 

Assim, devolvo o presente mandado sem o devido cumprimento. 

JUÍNA/MT, 22 de março de 2018. ELDER DOURADO MIRANDA Oficial de 

Justiça

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1000095-28.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

IVONETE BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HILONES NEPOMUCENO OAB - MT0014764A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VERA LUCIA BARBOSA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

COMPARECER EM SECRETARIA, NO PRAZO LEGAL, PARA ASSINAR O 

TERMO DE CURATELA DEFINITIVA EXPEDIDO EM 21/06/2018.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001507-28.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

SUELI REGINA DE CAMARGO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE HERRERA DE OLIVEIRA OAB - MT14867/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA-MT (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS FELIPE AVILA PRADO OAB - RS34772-A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR, NO PRAZO LEGAL, ACERCA DO DECURSO DE PRAZO 

PARA A PARTE REQUERIDA CONTESTAR A PRESENTE AÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1001435-41.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO LEITNER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMILLE FERNANDA FERREIRA DE SOUZA OAB - SP277652 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

odilia batista dos santos (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAMUEL FRANCISCO OAB - MT0010908A-A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA, 

QUERENDO E NO PRAZO LEGAL, IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO 

APRESENTADA.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000509-26.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

VS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ZANDONA OAB - MT0016829A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MATERIAL FORTE INCORPORADORA LTDA (RÉU)

 

INTIMAÇÃO DO (A) ADVOGADO (A) DA PARTE AUTORA PARA QUE 

PROVIDENCIE O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA DO(A) SENHOR(A) 

OFICIAL(A) DE JUSTIÇA, NO VALOR DE R$ 20,00 (VINTE REAIS), NO 

PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, PARA CUMPRIMENTO DO MANDADO DE 

CITAÇÃO, EM DILIGÊNCIA A SER CUMPRIDA NO(S) BAIRRO(S) MÓDULO 

01. OUTROSSIM, INFORMAMOS QUE O REFERIDO VALOR DEVERÁ SER 

RECOLHIDO POR MEIO DO SISTEMA http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, 

CONFORME PROVIMENTO Nº 07/2017-CGJ. RESSALTA-SE QUE, EMBORA 

O AUTOR TENHA RECOLHIDO DILIGÊNCIA NO VALOR DE R$ 30,00, O 

MESMO SOLICITOU A CITAÇÃO DA PARTE REQUERIDA EM NOME DE 

SEUS SÓCIOS, UM COM ENDEREÇO NO BAIRRO MÓDULO 06 (R$ 30,00), E 

OUTRO COM ENDEREÇO NO BAIRRO MÓDULO 01 (R$ 20,00), E EM 

RAZÃO DISSO JUSTIFICA-SE A INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO DESTA 

DILIGÊNCIA.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000685-05.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

B. B. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO OAB - DF21822 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

F. C. D. S. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1000685-05.2018.8.11.0025 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO S.A. REQUERIDO: FRANCISCO 

CARLOS DA SILVA BUSCA E APREENSÃO VISTOS. Ação de Busca e 

Apreensão proposta com fundamento no art. 3º do Decreto-lei 911/69, 
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com redação dada pela Lei nº 13.043, de 13 de novembro de 2014. Para a 

concessão da liminar, por disposição legal, basta a comprovação da mora 

ou do inadimplemento do devedor, tendo o requerente cumprido estes 

requisitos. Com efeito, os documentos atrelados à inicial demonstram a 

relação contratual, bem como a inadimplência por parte do requerido. Por 

outro lado, há receio de que o requerente sofra danos ocasionados pelo 

uso inadequado do bem ou ainda o seu desaparecimento, objetivando 

impedir a aplicação de seu pretenso direito. Isto posto, DEFIRO, 

liminarmente, a medida pleiteada. Expeça-se mandado de busca e 

apreensão, que deverá ser cumprido com circunspecção e moderação. 

Entretanto, em relação ao requerimento de diligências a serem promovidas 

por este juízo, especificamente em relação à comunicação do DETRAN e 

SEFAZ quanto a eventual consolidação da propriedade do veículo, indefiro 

o requerimento formulado, haja vista ser de responsabilidade do alienante 

tal providência. Cumprida a medida, cite-se a parte requerida para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias efetue o pagamento da integralidade da dívida 

pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário, 

hipótese na qual o bem lhe será restituído livre de ônus. Após o decurso 

do prazo de 05 (cinco) dias do cumprimento da liminar e citação da parte 

requerida, não ocorrendo depósito integral da dívida, consolidar-se-ão a 

propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor 

fiduciário, devendo ser expedido ofício ao Departamento de Trânsito 

competente, a fim de que se proceda a novo certificado de registro de 

propriedade em nome do credor, ou de terceiro que este indicar, livre de 

ônus da propriedade fiduciária, nos termos do §1º do art. 3º do 

Decreto-Lei 911/69, com a nova redação da Lei n° 10.931/2004. Cite a 

devedora, ainda, para querendo, contestar a ação no prazo de 15 

(quinze) dias. Advirta-a de que com seu silêncio, findo o prazo, ser-lhe-á 

decretada a revelia, sendo considerados verdadeiros os fatos alegados 

pelo autor. Cientifique-a que a resposta poderá ser apresentada ainda que 

a devedora tenha pagado a dívida, caso entenda ter havido pagamento a 

maior e deseje restituição, tudo nos ditames do §4º do art. 3º do 

Decreto-Lei 911/69, com a nova redação da Lei n° 10.931/2004. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. 

Juína/MT, 28 de maio de 2018. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001222-35.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLOI JOSE FORGIARINI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON JOSE FRANCO OAB - MT0006188A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NEITON DOURADO (RÉU)

 

INTIMAR A PARTE AUTORA NA PESSOA DE SEU ADVOGADO PARA 

COMPARECER NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO/MEDIAÇÃO 

REDESIGNADA PARA O DIA 26/07/2018 ÀS 16H30MIN.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001222-35.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLOI JOSE FORGIARINI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON JOSE FRANCO OAB - MT0006188A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NEITON DOURADO (RÉU)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA QUE PROVIDENCIE O PREPARO 

DA CARTA PRECATÓRIA PARA CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DO REQUERIDO.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001347-03.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

J. S. S. M. (AUTOR)

C. S. M. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ENADIA GARCIA DOS SANTOS RIBEIRO OAB - MT0008249S 

(ADVOGADO)

DIANA DUFFEKE SEBEM OAB - 028.702.051-71 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ESTEFANO MILCZUK (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

DECISÃO Processo: 1001347-03.2017.8.11.0025. AUTOR: CAMILA SEBEM 

MILCZUK, JOSE SILVESTRE SEBEM MILCZUK REPRESENTANTE: DIANA 

DUFFEKE SEBEM RÉU: JOSE ESTEFANO MILCZUK V I S T O S, Cuida-se de 

ação de guarda cumulada com alimentos, regulamentação de visitas e 

indenização por abandono afetivo proposta por Camila Sebem Milczuk, 

neste ato representada pela genitora Diana Duffeke Sebem em face de 

José Estefano Milczuk, postulando em sede de tutela de urgência a 

fixação de alimentos provisórios na quantia de 2 salários mínimos vigente. 

Posta a questão, há que se salientar, desde logo, que o dever de 

alimentar, de cuidar, de zelar, advém, a par de impositivos de ordem 

natural e moral, do próprio sistema normativo nacional, que no art. 1566, 

do Código Civil , estabelece, como instrumento de proteção da família 

diversos deveres dos cônjuges, dentre eles o sustento, a guarda e a 

educação dos filhos, o que se reitera no art. 1703 do mesmo Codex, ao 

salientar que pais separados devem, conjuntamente, contribuir ativamente 

na educação e manutenção de seus filhos. Dito isso, constata-se da 

narrativa exordial, que a menor é sustentada, ao que se dessume da 

prova trazida aos autos até o momento, unicamente por sua genitora, o 

que viola a ideia de coobrigação imposta pela Lei. Doutro lado, é de se 

relembrar que o art. 1.694 do Código Civil positivou, expressamente, o 

princípio da proporcionalidade nas obrigações alimentares, consagrando a 

regra do binômio necessidade do alimentado/possibilidade do alimentante 

como norte ao magistrado na fixação das prestações alimentares. Sobre o 

tema, Caio Mário da Silva Pereira assim preleciona: "Os alimentos hão de 

ter, na devida conta, as condições pessoais e sociais do alimentante e do 

alimentado. Vale dizer: serão fixados na proporção das necessidades do 

reclamante e dos recursos da pessoa obrigada. Não tem cabida exigi-los 

além do que o credor precisa, pelo fato de ser o devedor dotado de altas 

posses; nem pode ser este compelido a prestá-los com sacrifício próprio 

ou da sua família, pelo fato de o reclamante os estimar muito alto, ou 

revelar necessidades maiores (§ 1º do art. 1.964)" (Instituições de Direito, 

14. ed., de acordo com o Código Civil de 2002. Rio de Janeiro: Forense, 

2004, pág. 498). Assim, atento às condições pessoais do alimentante e da 

alimentada e diante da ausência de documento comprobatório da renda 

mensal auferida pelo Requerido e considerando o binômio 

possibilidade-necessidade arbitro os alimentos provisórios no valor de R$ 

300,00 (trezentos reais), equivalente a 31,44% do salário mínimo. O valor 

acima consignado deverá ser depositado, todo o dia 10 (dez) de cada 

mês, na conta indicada nos autos pela genitora. Avançando, da análise da 

petição inicial verifico que estão preenchidos os requisitos do artigo 319 

do NCPC, assim como foi observada a determinação posta no artigo 320 

do mesmo diploma legal. Desta forma, não sendo o caso de aplicação do 

disposto no artigo 330 do CPC, com fulcro no disposto no artigo 334 do 

mesmo codex, recebo a petição inicial e havendo manifestação expressa 

da requerente sobre o interesse na realização de audiência de 

autocomposição DETERMINO a remessa do presente feito ao CENTRO 

JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS desta comarca, para 

designação e realização de audiência de conciliação/mediação, nos 

termos do artigo 334, caput, do Código de Processo Civil. Ato contínuo, 

proceda-se a intimação da requerente e a citação da parte requerida, com 

antecedência mínima de 15 (quinze) dias, para que compareça à audiência 

designada (art. 695, § 2º do CPC). Consigne-se que não havendo 

autocomposição, sai o réu intimado para oferecer contestação, no prazo 

de 15 (quinze) dias, a partir da data da audiência, sob pena de incorrer 

nos efeitos da revelia (art. 344, CPC). Havendo desinteresse da parte 

requerida na realização da audiência, deverá peticionar com 10 (dez) dias 

de antecedência, a contar da data da audiência (CPC, §5º do artigo 334). 

Conste no mandado que, o não comparecimento injustificado da parte 

autora ou da requerida à audiência de conciliação é considerado ato 

atentatória à dignidade da justiça e será aplicada multa, nos termos do art. 

334, §8º do CPC, ainda, que não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela autora 

(CPC, art. 344). Saliento que o mandado deverá conter apenas os dados 

necessários à audiência, devendo estar desacompanhado da petição 

inicial (art. 695, § 1º do CPC). Determino a realização de estudo 

psicossocial com a autora e a menor pela equipe multidisciplinar deste 

juízo, fixo o prazo de 10 dias para entrega. Outrossim, se tratando de 

ação que versa sobre interesse de menor, determino o processamento da 

lide em segredo de justiça (art. 189, II, do CPC). Por fim, revogo o 

despacho de id. 10684736, pois os documentos solicitados já se 

encontravam carreados ao feito (id. 10545503). DEFIRO os benefícios da 

Gratuidade da Justiça. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. FABIO PETENGILL, Juiz de Direito.
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Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001347-03.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

J. S. S. M. (AUTOR)

C. S. M. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ENADIA GARCIA DOS SANTOS RIBEIRO OAB - MT0008249S 

(ADVOGADO)

DIANA DUFFEKE SEBEM OAB - 028.702.051-71 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ESTEFANO MILCZUK (RÉU)

 

INTIMAR AS PARTES PARA COMPARECEREM NA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO/MEDIAÇÃO DESIGNADA PARA O DIA 30/08/2018 ÀS 

10H20MIN NA SALA DE AUDIÊNCIA DO CEJUSC - JUINA.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000438-58.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ANAIR ROSA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPPE BENDER TAQUES OAB - MT0018590A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

DECISÃO Número Único: 1000438-58.2017.8.11.0025 Requerente: Anair 

Rosa da Silva Requerido: Banco Bradesco S/A VISTOS, Trata-se de ação 

declaratória de inexistência de relação jurídico-contratual cumulada com 

pedido de indenização, verbalizada por Anair Rosa da Silva em face do 

Banco Bradesco S/A, por meio da qual busca a demandante o 

reconhecimento da invalidade de instrumento contratual gerado, segundo 

afirma, unilateralmente pelo requerido (contrato de nº 0123310725609), 

consistente em modalidade de mútuo bancário (empréstimo consignado) 

no valor de R$ 1.003,31, com parcelas mensais de R$ 29,27 em 58 

prestações. Citado o réu, apresentou contestação, alegando, em sede de 

preliminar que existem outras sete ações, versando sobre descontos em 

benefício previdenciário, tendo a autora como requerente e a parte ré 

pertencer ao mesmo grupo econômico, tramitando nesta e na outra vara 

cível da Comarca, tombadas sob os seguintes números: 1ª Vara Cível da 

C o m a r c a  d e  J u í n a :  1 0 0 0 4 3 6 - 8 8 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 2 5 , 

1000438-58.2017.8.11.0025, 1000440-28.2017.8.11.0025; 2ª Vara Cível 

d a  C o m a r c a  d e  J u í n a :  1 0 0 0 4 3 4 - 2 1 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 2 5 , 

1 0 0 0 4 3 5 - 0 6 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 2 5 ,  1 0 0 0 4 3 7 - 7 3 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 2 5 , 

1000439-43.2017.8.11.0025 e 1000442-95.2017.8.11.0025, situação que 

justificaria a reunião de todas ações, por conexão. Havendo suscitação 

de preliminar, determina o art. 357, I, do NCPC, que cabe ao juiz “resolver 

as questões processuais pendentes”, o que implica em dever de decidir, 

antes de impulsionar o feito em continuação. Debruçando os olhos com 

pouco mais de profundidade sobre a questão, descobre-se que o fato 

jurídico que deu ensejo à propositura da presente ação, possui a mesma 

textura e moldura que aquele que embasa as outras sete ações 

distribuídas no mesmo dia 29/04/2017 pela autora, porque tanto nas 3 

ações em trâmite neste juízo, quanto naqueloutras distribuídas e em 

processamento na 2ª Vara Cível da Comarca, o argumento é único: sobre 

os proventos de aposentadoria da autora, idosa, incidiram descontos 

indevidos, porque alegadamente não contratados por ela. Pormenorizando 

as situações: na ação n. 1000438-58.2017.8.11.0025, os descontos 

seriam da ordem de R$ 29,27/mês, por força do contrato n. 

0 1 2 3 3 1 0 7 2 5 6 0 9  f i r m a d o  e m  5 8 x ;  n a  a ç ã o  d e  n . 

1000436-88.2017.8.11.0025, os descontos correspondem a R$ 

151,30/mês, por força do contrato n. 804456588, firmado em 72x; noutro 

lado, na ação de n. 1000440-28.2017.8.11.0025, os descontos mensais 

seriam da ordem de R$ 21,46, por força do contrato n. 0123320614817, 

firmado em 72x;. Na outra Vara Cível da Comarca de Juína, na ação de n. 

1000435-06.2017.8.11.0025, os descontos mensais seriam de R$ 151,30, 

com base no contrato n. 784336075, firmado em 60x; na ação n. 

1000437-73.2017.8.11.0025 os descontos mensais seriam de R$ 22,79, 

com base no contrato n. 804456755, firmado em 72x; na ação n. 

1000439-43.2017.8.11.0025 os descontos mensais seriam de R$19,15, 

firmado em 59x; na ação n. 1000442-95.2017.8.11.0025 os descontos 

mensais seriam de R$ 37,08, firmado em 66x e, finalmente, na primeira 

ação distribuída, n. 1000434-21.2017.8.11.0025, os descontos seriam no 

valor de R$ 22,79/mês, baseados nas disposições do contrato n. 

784333432, firmado em 60 prestações. Dito isso, em todas ações a 

alegação é idêntica: não foi ela quem realizou a contratação; referida 

contratação é feita por terminais remotos, que não permitem a aferição da 

identidade de quem está realizado a contratação, e esse baixo nível de 

vigilância nas contratações é risco da atividade comercial do Banco, que 

deve arcar com os ônus do negócio. E na esteira de tais argumentos se 

seguem pedidos (8) de restituição em dobro dos valores descontados e 

nada mais nada menos que oito distintas pretensões de indenização por 

danos morais, no teto máximo permitido, ou seja, em cada uma se busca 

algo em torno de quarenta e poucos mil reais. Porque razão as ações 

foram decotadas em demandas individuais, cujos pedidos se repetem no 

mesmo patamar indenizatório, é questão que calha à autora esclarecer, 

mas não há a menor dúvida de que, o escopo da figura processual da 

conexão, que é evitar que ações com algum nível de semelhança ou 

vinculação tramitem simultaneamente no Poder Judiciário, em juízos 

diversos, se acha fartamente demonstrado. O único objetivo da conexão é 

promover a reunião de demandas semelhantes – distribuídas 

aleatoriamente - num mesmo juízo, para evitar o risco da prolação de 

decisões conflitantes e otimizar a atuação judicial, o que se dessume da 

regra do art. 55 do CPC, que salienta que a definição da conexão entre as 

demandas se faz pela similaridade entre seu pedido ou sua causa de 

pedir, bem como o risco de gerarem decisões conflitantes, e isso aqui está 

fartamente evidenciado. Diga-se para exemplicar: se em uma das ações, 

durante a instrução processual, aferir-se que a autora ou alguém de sua 

confiança, a quem ela entregava seu cartão bancário para saque da 

aposentadoria, por falta de informações, necessidade momentânea ou 

outro motivo qualquer, de fato contraíram um, dois ou todos os 

empréstimos, obviamente que a sorte de uma e de todas as demandas 

será a mesma, e isso escancara a necessidade de que a produção de 

provas se verifique num único juízo, para que a decisão seja uniforme e 

coerente. Dessarte, ainda que inexista tríplice identidade, 

indiscutivelmente, conexas são as 8 ações propostas pela autora, afinal, 

como dito anteriormente, possuem a mesma causa petendi. É de ver que 

ainda que os contratos sejam distintos, a base fática que justifica a causa 

de pedir em todas as demandas é idêntica, e, assim sendo, óbvio está o 

risco de que em cada uma das 8 ações declaratórias produza-se um 

resultado diferente, o que compromete a inteireza e a logicidade do 

sistema, sem falar no evidente risco de se reconhecer lícito um ato jurídico 

numa demanda e noutra similar tisná-lo de ilícito ou mesmo de se 

reproduzir em várias ações a mesma exegese jurídica, aplicando, por 

exemplo, um mesmo patamar indenizatório para as distintas situações 

jurídicas narradas/provadas. Por conseguinte, com espeque no art. 55, do 

NCPC, reconheço a existência de conexão entre a presente ação e 

aqueloutras sete ações ajuizadas no mesmo dia pela autora (29/04/2017) 

e como a primeira delas a ser despachada foi a de num. 

1000438-58.2017.8.11.0025, em processamento perante esta Vara Cível, 

dou-me por competente para apreciar o pedido ante prevenção (primeiro a 

despachar). Esgotado o prazo recursal e vindas as demais ações a este 

juízo, providencie a Secretaria a associação (apensamento) no sistema 

PJe das oito ações mencionadas na presente decisão. Na sequência, não 

havendo pendências a serem sanadas, sendo as partes legítimas e 

estando devidamente representadas, dou o feito por saneado. Dando 

continuidade à ação, fixo como pontos controvertidos: (i) existência de 

relação jurídica entre os litigantes; (ii) validade do contrato; Fixados os 

pontos controvertidos, indiquem as partes as provas que ainda pretendam 

produzir, especificando detalhadamente, em 5 dias, prazo comum, sob 

pena de indeferimento e julgamento direto da lide. Findo o prazo acima 

assinalado, conclusos. Intimem-se as partes. Às providências. FABIO 

PETENGILL, Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000440-28.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ANAIR ROSA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPPE BENDER TAQUES OAB - MT0018590A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR OAB - MT0022246S (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

DECISÃO Número Único: 1000440-28.2017.8.11.0025 Requerente: Anair 

Rosa da Silva Requerido: Banco Bradesco S/A VISTOS, Trata-se de ação 

declaratória de inexistência de relação jurídico-contratual cumulada com 

pedido de indenização, verbalizada por Anair Rosa da Silva em face do 

Banco Bradesco S/A, por meio da qual busca a demandante o 

reconhecimento da invalidade de instrumento contratual gerado, segundo 

afirma, unilateralmente pelo requerido (contrato de nº 0123320614817), 

consistente em modalidade de mútuo bancário (empréstimo consignado) 

no valor de R$ 700,00, com parcelas mensais de R$ 21,46 em 72 

prestações. Proposta a ação foi deferida a medida antecipatória, sustando 

os descontos mensais e impedindo eventual cobrança ou negativação da 

dívida enquanto perdurar a lide. Citado o réu, apresentou contestação, 

alegando, em sede de preliminar que existem outras sete ações, versando 

sobre descontos em benefício previdenciário, tendo a autora como 

requerente e a parte ré pertencer ao mesmo grupo econômico, tramitando 

nesta e na outra vara cível da Comarca, tombadas sob os seguintes 

números: 1ª Vara Cível da Comarca de Juína: 1000436-88.2017.8.11.0025, 

1000438-58.2017.8.11.0025, 1000440-28.2017.8.11.0025; 2ª Vara Cível 

d a  C o m a r c a  d e  J u í n a :  1 0 0 0 4 3 4 - 2 1 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 2 5 , 

1 0 0 0 4 3 5 - 0 6 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 2 5 ,  1 0 0 0 4 3 7 - 7 3 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 2 5 , 

1000439-43.2017.8.11.0025 e 1000442-95.2017.8.11.0025, situação que 

justificaria a reunião de todas ações, por conexão. Havendo suscitação 

de preliminar, determina o art. 357, I, do NCPC, que cabe ao juiz “resolver 

as questões processuais pendentes”, o que implica em dever de decidir, 

antes de impulsionar o feito em continuação. Debruçando os olhos com 

pouco mais de profundidade sobre a questão, descobre-se que o fato 

jurídico que deu ensejo à propositura da presente ação, possui a mesma 

textura e moldura que aquele que embasa as outras sete ações 

distribuídas no mesmo dia 29/04/2017 pela autora, porque tanto nas 3 

ações em trâmite neste juízo, quanto naqueloutras distribuídas e em 

processamento na 2ª Vara Cível da Comarca, o argumento é único: sobre 

os proventos de aposentadoria da autora, idosa, incidiram descontos 

indevidos, porque alegadamente não contratados por ela. Pormenorizando 

as situações: na ação n. 1000438-58.2017.8.11.0025, os descontos 

seriam da ordem de R$ 29,27/mês, por força do contrato n. 

0 1 2 3 3 1 0 7 2 5 6 0 9  f i r m a d o  e m  5 8 x ;  n a  a ç ã o  d e  n . 

1000436-88.2017.8.11.0025, os descontos correspondem a R$ 

151,30/mês, por força do contrato n. 804456588, firmado em 72x; noutro 

lado, na ação de n. 1000440-28.2017.8.11.0025, os descontos mensais 

seriam da ordem de R$ 21,46, por força do contrato n. 0123320614817, 

firmado em 72x;. Na outra Vara Cível da Comarca de Juína, na ação de n. 

1000435-06.2017.8.11.0025, os descontos mensais seriam de R$ 151,30, 

com base no contrato n. 784336075, firmado em 60x; na ação n. 

1000437-73.2017.8.11.0025 os descontos mensais seriam de R$ 22,79, 

com base no contrato n. 804456755, firmado em 72x; na ação n. 

1000439-43.2017.8.11.0025 os descontos mensais seriam de R$19,15, 

firmado em 59x; na ação n. 1000442-95.2017.8.11.0025 os descontos 

mensais seriam de R$ 37,08, firmado em 66x e, finalmente, na primeira 

ação distribuída, n. 1000434-21.2017.8.11.0025, os descontos seriam no 

valor de R$ 22,79/mês, baseados nas disposições do contrato n. 

784333432, firmado em 60 prestações. Dito isso, em todas ações a 

alegação é idêntica: não foi ela quem realizou a contratação; referida 

contratação é feita por terminais remotos, que não permitem a aferição da 

identidade de quem está realizado a contratação, e esse baixo nível de 

vigilância nas contratações é risco da atividade comercial do Banco, que 

deve arcar com os ônus do negócio. E na esteira de tais argumentos se 

seguem pedidos (8) de restituição em dobro dos valores descontados e 

nada mais nada menos que oito distintas pretensões de indenização por 

danos morais, no teto máximo permitido, ou seja, em cada uma se busca 

algo em torno de quarenta e poucos mil reais. Porque razão as ações 

foram decotadas em demandas individuais, cujos pedidos se repetem no 

mesmo patamar indenizatório, é questão que calha à autora esclarecer, 

mas não há a menor dúvida de que, o escopo da figura processual da 

conexão, que é evitar que ações com algum nível de semelhança ou 

vinculação tramitem simultaneamente no Poder Judiciário, em juízos 

diversos, se acha fartamente demonstrado. O único objetivo da conexão é 

promover a reunião de demandas semelhantes – distribuídas 

aleatoriamente - num mesmo juízo, para evitar o risco da prolação de 

decisões conflitantes e otimizar a atuação judicial, o que se dessume da 

regra do art. 55 do CPC, que salienta que a definição da conexão entre as 

demandas se faz pela similaridade entre seu pedido ou sua causa de 

pedir, bem como o risco de gerarem decisões conflitantes, e isso aqui está 

fartamente evidenciado. Diga-se para exemplicar: se em uma das ações, 

durante a instrução processual, aferir-se que a autora ou alguém de sua 

confiança, a quem ela entregava seu cartão bancário para saque da 

aposentadoria, por falta de informações, necessidade momentânea ou 

outro motivo qualquer, de fato contraíram um, dois ou todos os 

empréstimos, obviamente que a sorte de uma e de todas as demandas 

será a mesma, e isso escancara a necessidade de que a produção de 

provas se verifique num único juízo, para que a decisão seja uniforme e 

coerente. Dessarte, ainda que inexista tríplice identidade, 

indiscutivelmente, conexas são as 8 ações propostas pela autora, afinal, 

como dito anteriormente, possuem a mesma causa petendi. É de ver que 

ainda que os contratos sejam distintos, a base fática que justifica a causa 

de pedir em todas as demandas é idêntica, e, assim sendo, óbvio está o 

risco de que em cada uma das 8 ações declaratórias produza-se um 

resultado diferente, o que compromete a inteireza e a logicidade do 

sistema, sem falar no evidente risco de se reconhecer lícito um ato jurídico 

numa demanda e noutra similar tisná-lo de ilícito ou mesmo de se 

reproduzir em várias ações a mesma exegese jurídica, aplicando, por 

exemplo, um mesmo patamar indenizatório para as distintas situações 

jurídicas narradas/provadas. Por conseguinte, com espeque no art. 55, do 

NCPC, reconheço a existência de conexão entre a presente ação e 

aqueloutras sete ações ajuizadas no mesmo dia pela autora (29/04/2017) 

e como a primeira delas a ser despachada foi a de num. 

1000438-58.2017.8.11.0025, em processamento perante esta Vara Cível, 

dou-me por competente para apreciar o pedido ante prevenção (primeiro a 

despachar). Esgotado o prazo recursal e vindas as demais ações a este 

juízo, providencie a Secretaria a associação (apensamento) no sistema 

PJe das oito ações mencionadas na presente decisão. Na sequência, não 

havendo pendências a serem sanadas, sendo as partes legítimas e 

estando devidamente representadas, dou o feito por saneado. Dando 

continuidade à ação, fixo como pontos controvertidos: (i) existência de 

relação jurídica entre os litigantes; (ii) validade do contrato; Fixados os 

pontos controvertidos, indiquem as partes as provas que ainda pretendam 

produzir, especificando detalhadamente, em 5 dias, prazo comum, sob 

pena de indeferimento e julgamento direto da lide. Findo o prazo acima 

assinalado, conclusos. Intimem-se as partes. Às providências. FABIO 

PETENGILL, Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000642-05.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA TSIKSOWY RIKBAKTSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENAN MARINELLO OAB - MT16882/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

DECISÃO Número Único: 1000642-05.2017.8.11.0025 Requerente: 

Francisca Tsiksowy Rikbakta Requerido: Banco Bradesco S/A VISTOS, 

Trata-se de ação declaratória de inexistência de relação jurídico-contratual 

cumulada com pedido de indenização, verbalizada por Francisca 

Tsiksowy Rikbakta em face do Banco Bradesco S/A, por meio da qual 

busca a demandante o reconhecimento da invalidade de instrumento 

contratual gerado, segundo afirma, unilateralmente pelo requerido 

(contrato de nº 0123321733915), consistente em modalidade de mútuo 

bancário (empréstimo consignado) no valor de R$ 1.900,00, com parcelas 

mensais de R$ 58,51 em 72 prestações. Citado o réu, apresentou 

contestação, alegando que a responsabilidade do débito é exclusiva da 

autora, inexistência de dano moral indenizável, inexistência de cobrança 

indevida que justificaria restituição do indébito em dobro e, por fim, pleiteia 

a condenação da autora em litigância de má-fé. Não havendo preliminares 

a serem analisadas e em continuidade ao procedimento entendo 

necessário o conhecimento de conexão entre esta ação e outra ajuizada 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102874/7/2018 Página 552 de 859



pela requerente na mesma data. Digo isto, porque em consulta ao sistema 

PJe verifiquei que a demandante ajuizou duas ações no mesmo dia 

(08.06.2017), contra a mesma parte ré (grupo econômico) e com pedido 

que se assemelham, ou seja, versam sobre diferentes contratos de 

empréstimo consignado que teriam sido descontados indevidamente de 

seus proventos de aposentação. São elas: 1000641-20.2017.8.11.0025 

(2ª Vara) e 1000642-05.2017.8.11.0025 (1ª Vara). Debruçando os olhos 

com pouco mais de profundidade sobre a questão, verifica-se que o fato 

jurídico que deu ensejo à propositura da presente ação, possui a mesma 

textura e moldura que aquele que embasa a outra ação distribuída no 

mesmo dia 08/06/2017 pela autora, porque tanto esta em trâmite neste 

juízo, quanto naqueloutra distribuída e em processamento na 2ª Vara Cível 

da Comarca, o argumento é único: sobre os proventos de aposentadoria 

da autora, indígena e idosa, incidiram descontos indevidos, porque 

alegadamente não contratados por ela. Pormenorizando a situação: nesta 

ação de n. 1000642-05.2017.8.11.0025, os descontos mensais seriam da 

ordem de R$ 58,51, por força do contrato n. 0123321733915, firmado em 

72x e na outra Vara Cível da Comarca de Juína, na ação de num. 

1000641-20.2017.8.11.0025, os descontos seriam no valor de R$ 

39,00/mês, mas agora com base no contrato n. 749726245, firmado em 

60x; Nas duas ações a alegação é idêntica: não foi ela quem realizou a 

contratação; referida contratação é feita por terminais remotos, que não 

permitem a aferição da identidade de quem está realizado a contratação, e 

esse baixo nível de vigilância nas contratações é risco da atividade 

comercial do Banco, que deve arcar com os ônus do negócio. E na esteira 

de tais argumentos se seguem pedidos (2) de restituição em dobro dos 

valores descontados e nada mais nada menos que duas distintas 

pretensões de indenização por danos morais, no teto máximo permitido, ou 

seja, em cada uma se busca algo em torno de quarenta e poucos mil reais. 

Porque razão as ações foram decotadas em demandas individuais, cujos 

pedidos se repetem no mesmo patamar indenizatório, é questão que calha 

à autora esclarecer, mas não há a menor dúvida de que, o escopo da 

figura processual da conexão, que é evitar que ações com algum nível de 

semelhança ou vinculação tramitem simultaneamente no Poder Judiciário, 

em juízos diversos, se acha fartamente demonstrado. O único objetivo da 

conexão é promover a reunião de demandas semelhantes – distribuídas 

aleatoriamente - num mesmo juízo, para evitar o risco da prolação de 

decisões conflitantes e otimizar a atuação judicial, o que se dessume da 

regra do art. 55 do CPC, que salienta que a definição da conexão entre as 

demandas se faz pela similaridade entre seu pedido ou sua causa de 

pedir, bem como o risco de gerarem decisões conflitantes, e isso aqui está 

fartamente evidenciado. Diga-se para exemplicar: se em uma das ações, 

durante a instrução processual, aferir-se que a autora ou alguém de sua 

confiança, a quem ela entregava seu cartão bancário para saque da 

aposentadoria, por falta de informações, necessidade momentânea ou 

outro motivo qualquer, de fato contraíram um, dois ou todos os 

empréstimos, obviamente que a sorte de uma e de todas as demandas 

será a mesma, e isso escancara a necessidade de que a produção de 

provas se verifique num único juízo, para que a decisão seja uniforme e 

coerente. Dessarte, ainda que inexista tríplice identidade, 

indiscutivelmente, conexas são as 2 ações propostas pela autora, afinal, 

como dito anteriormente, possuem a mesma causa petendi. É de ver que 

ainda que os contratos sejam distintos, a base fática que justifica a causa 

de pedir em todas as demandas é idêntica, e, assim sendo, óbvio está o 

risco de que em cada uma das 2 ações declaratórias produza-se um 

resultado diferente, o que compromete a inteireza e a logicidade do 

sistema, sem falar no evidente risco de se reconhecer lícito um ato jurídico 

numa demanda e noutra similar tisná-lo de ilícito ou mesmo de se 

reproduzir em várias ações a mesma exegese jurídica, aplicando, por 

exemplo, um mesmo patamar indenizatório para as distintas situações 

jurídicas narradas/provadas. É de relembrar que o art. 337, § 5º, do 

Código de Ritos reza que a conexão entre uma ou mais ações deve ser 

conhecida de ofício pelo magistrado. Nesse sentido, também é a 

orientação jurisprudencial do E. Tribunal de Justiça, colha-se: APELAÇÃO 

- AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - EXTINÇÃO DA AÇÃO - 

LITISPENDÊNCIA - NÃO CONFIGURAÇÃO - CAUSA DE PEDIR REMOTA 

DIVERSA - conexão - RISCO DE SEREM PROFERIDAS DECISÕES 

CONFLITANTES - CONHECIMENTO DE ofício - RECURSO PROVIDO. A 

litispendência exige tríplice identidade: mesmas partes, mesma causa de 

pedir e mesmo pedido, e não se configura quando inexiste identidade da 

causa de pedir remota, embora a próxima seja a mesma. Havendo risco de 

serem proferidas decisões conflitantes, a conexão deve ser conhecida de 

ofício pelo magistrado (art. 337, §5º, do NCPC).(Ap 137589/2016, DES. 

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 26/10/2016, Publicado no DJE 28/10/2016) [g.n.] Por 

conseguinte, com espeque no art. 55, do NCPC, reconheço a existência de 

conexão entre a presente ação e aqueloutra ação ajuizadas no mesmo dia 

pela autora (08/06/2017) e como a primeira delas a ser distribuída e 

despachada foi a de num. 1000641-20.2017.8.11.0025, em 

processamento perante a 2ª Vara Cível desta Comarca, declino da 

competência para apreciar o pedido em favor do juízo prevento (primeiro a 

despachar). Esgotado o prazo recursal, remeta-se esta ação ao juízo 

declinado, procedendo-se com os devidos registros e anotações de 

praxe. Intimem-se as partes. Às providências. FABIO PETENGILL, Juiz de 

Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 102235 Nr: 3140-96.2014.811.0025

 AÇÃO: Oposição->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL 

E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: M. MEIRA CARDOSO - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRCIO RONALDO DE DEUS DA SILVA, NAIR 

CARLI DA SILVA, DONIZETE CARVALHO PEREIRA, DIRCE IRES DE 

OLIVEIRA AGUIAR, JOSE DA SILVA BELÉM, AUTO POSTO 

PASQUALOTTO LTDA, ASSOCIAÇÃO DOS CHAPAS E FRETEIROS DE 

JUINA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR DA CRUZ E SOUSA - 

OAB:3543-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ RYODI NOGAMI - 

OAB:14926/MT, ARNO OSTWALD - OAB:4686/O, ENADIA GARCIA DOS 

SANTOS RIBEIRO - OAB:8249-A, JOSÉ CARLOS PEREIRA DE LIMA - 

OAB:5422-B/MT, MARCIO RONALDO DE DEUS DA SILVA - - 

OAB:13.171 MT., SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARÃES - 

OAB:3749-MT

 Corrigido, de ofício, nos termos do que determina o art. 293, § 3º do 

NCPC, o valor dado à causa pela opoente que busca em sede incidental o 

reconhecimento do seu direito de propriedade sobre a área de 3.000 m2, 

da área maior de 121.600 m2, localizada na Quadra 05, Setor de Serviços, 

do loteamento identificado como “Núcleo Pioneiro do Projeto Juína – 1ª 

fase”, aportou aos autos petição da autora da oposição afirmando que, 

malgrado o valor dos imóveis na região não seja mesmo condizente com o 

valor dado à causa inicialmente, o montante fixado na decisão em comento 

também estaria em, descompasso com a média de mercado, juntando dois 

laudos de corretores imobiliários que apontariam a precificação da área 

em algo em torno de R$ 600.000,00.Requerida a reconsideração da 

decisão, nesse particular, e estando suficientemente demonstrado que os 

parâmetros usados na decisão, a partir de informações dos meirinhos, 

diverge da realidade do comércio, acolho o pedido verbalizado, e retifico o 

valor da causa, fixando-o em R$ 600.000,00, mantendo a determinação de 

recolhimento das custas complementares, no prazo já em curso de 15 

dias, sob as mesmas penas (de extinção do feito sem julgamento de 

mérito) já salientadas na decisão em revisão.Recolhidas as custas 

complementares, intimem-se as partes para que indiquem as provas que 

ainda pretendam produzir, fixando-se como ponto controvertido a precisa 

alocação do imóvel adquirido pela autora por meio da escritura pública de 

fl. 22/24, bem como a data da ocupação da aludida área pelos pretensos 

invasores.Indicadas, modo claro, específico e justificado as provas que 

ainda pretendem produzir, e, caso requeiram produção de prova oral, 

apresentem as partes o rol de testemunhas, que deverão ser 

expressamente notificadas pelos próprios contendores a comparecer a 

juízo, nos moldes do art. 455 do NCPC.Não havendo manifestação, 

conclusos para sentença. Publique-se.Às providências.Juína (MT), 29 de 

junho de 2018. FABIO PETENGILL,Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 103141 Nr: 3899-60.2014.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILSON ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON ANACLETO DA SILVA, JOSÉ 

ANACLETO DA SILVA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JARBAS ANTONIO DIAS - 

OAB:7842-B, KARINE FERNANDA FERREIRA - OAB:15853/0 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HILONÊS NEPOMUCENO - 

OAB:14764-B/MT

 Pelo exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na ação 

resolutória para:(a)reconhecer a inadimplência dos requeridos e por 

conseqüência decretar a resolução do compromisso de compra e venda 

ajustado entre as partes, retornando-as ao seu estado anterior à 

celebração do negócio;(b)arbitrar a título de perdas e danos pelo uso do 

imóvel até a rescisão contratual, a importância de 52 novilhas/bezerras, de 

peso aproximado de 12 arrobas, calculadas ao preço da data da 

resolução contratual e com a cotação da arroba bovina na região; Em vista 

da sucumbência dos demandados, condeno-os no pagamento das custas 

judiciais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor 

atualizado da causa, suspensa a cobrança ante o deferimento da 

gratuidade judiciária.P.I.C.Cuiabá-MT, 29 de junho de 2018. FABIO 

PETENGILL, Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 99160 Nr: 578-17.2014.811.0025

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEFERSON MONTEIRO BERGAMIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO BARROSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUGÊNIO BARBOSA DE QUEIROZ 

- OAB:12457

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONILSON RAIMUNDO 

MACHADO - OAB:11961

 Argumenta, ainda, que a par de estar na posse do veículo sem pagar 

integralmente o preço acordado, o requerido deixou de recolher as guias e 

taxas de licenciamento anual e tampouco pagou o imposto sobre a 

propriedade veicular (IPVA), razão porque pretende seja reconhecida a 

resolução do contrato, por inadimplemento do comprador, bem como 

busca a concessão de tutela de urgência para apreensão do veículo, até 

a quitação do preço ou a restituição dos valores adiantados e a retomada 

da coisa.Requereu, ainda, o autor a concessão dos benefícios da 

gratuidade judiciária, declarando-se pobre mesmo estando discutindo a 

alienação de um caminhão a terceiros por preço equivalente à época do 

negócio a 198 salários mínimos nacionais.A tutela de urgência foi 

indeferida e daí para frente o feito teve seu curso regular, sem que 

ninguém atentasse ao fato de estar o autor litigando, há mais de 4 anos, 

sem pagar as custas iniciais, e sem que lhe fosse concedida a gratuidade 

judiciária.Sendo assim, e porque o valor da coisa avençada, somado ao 

montante já recebido pelo autor e aquele depositado em juízo 

espontaneamente pelo devedor, são mais que suficientes para se afirmar, 

categoricamente, que nenhum dos litigantes é pobre ou miserável, que não 

possa honrar com o dever de recolher custas judiciais, que nada mais são 

do que taxa pela prestação do serviço público específico e divisível 

reclamado pelas partes, indefiro o pedido de gratuidade judiciária e 

condiciono a continuação da lide ao recolhimento das custas pelo autor, 

integralmente, e sobre o valor atualizado da causa, no prazo de 15 dias, 

sob pena de extinção da ação.Intime-se.Pagas as custas, volvam-me 

conclusos para sentença. Não recolhidas, certifique-se e retornem para 

extinção.Juína (MT), 29 de junho de 2018. FABIO PETENGILL,Juiz de 

Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 130878 Nr: 3101-94.2017.811.0025

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIO ALVES DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA OLIVEIRA LIMA - 

OAB:6283B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:OAB/MT 16.691-A

 Ante o exposto, com fundamento artigo 70, da Lei Uniforme de Genebra, 

aprovada pelo Decreto nº 57.663/1966 e artigo 487, II, do Código de 

Processo Civil, JULGO PROCEDENTE os presentes embargos à execução 

para declarar a prescrição dos títulos que embasaram a ação de 

execução de título extrajudicial nº 4792-85.2013.811.0025 – cód. 96385, 

em apenso, julgando extinto o presente feito, com resolução do mérito. 

Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e honorários 

sucumbenciais em 10% sobre o proveito econômico obtido pelo 

embargante.Considerando o trabalho desempenhado pela defensora 

dativa Andréia de Oliveira Lima, inscrita na OAB/MT n. 6283-B, ARBITRO 

em seu favor honorários no montante correspondente a 03 (três) URH’S, 

nos moldes da tabela atual da OAB.EXPEÇA-SE a certidão de honorários, 

nos termos do Provimento n. 09/2007- CGJ.Translade-se cópia da 

presente sentença na ação de execução de título extrajudicial nº 

4792-85.2013.811.0025 – cód. 96385, em apenso.Transitada em julgado e 

nada sendo requerido, após as formalidades e baixas devidas, 

arquivem-se os autos.Publique-se.Intime-se.Cumpra-se.Juína/MT, 30 de 

junho de 2018.FABIO PETENGILL Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 119124 Nr: 919-72.2016.811.0025

 AÇÃO: Mandado de Segurança com pedido liminar (arts. 1553/51 e 5º, 

LXIX da CF)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: JUÍNA CLUB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAJOR JOSÉ NETO DA SILVA LIMA, ESTADO 

DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL JERONIMO SANTOS - 

OAB:13389/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ntimação do (a) Advogado (a), para que proceda à devolução dos autos 

no prazo de 03 (três dias), sob pena de busca e apreensão, tudo em 

conformidade com o Art. 431, Seção 10 da CNGC Judicial e aplicação das 

penalidades do artigo 234, § § 2º e 3º do Novo CPC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 120800 Nr: 1883-65.2016.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANIZIA BORGES MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:39.534-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da PORTARIA N.º 02/2013 – GAB 1.ª VARA e, diante do 

retorno dos autos do Tribunal de Justiça, impulsiono o presente feito a fim 

de intimar as partes para que requeiram o que for de direito no prazo de 

05 (cinco) dias. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 96230 Nr: 4615-24.2013.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VICENTE DOIRADO BESERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DJALMA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON JOSÉ FRANCO - 

OAB:6188-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANAÍNA BRAGA DE ALMEIDA 

- OAB:13.701/MT, PEDRO FRANCISCO SOARES - OAB:12999/O

 INTIMAÇÃO DO (A)ADVOGADO (A)DA PARTE AUTORA PARA, NO 

PRAZO LEGAL, MANIFESTAR ACERCA DA PENHORA NEGATIVA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 113556 Nr: 4801-76.2015.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO CARLOS MOREIRA, JESSIKA ALINE STEINDORF 

GOMES, ILDO SECHIS DE ALMEIDA, JANICE APARECIDA DOS SANTOS, 

JAQUELINE VILELA TREVISANUTTO, IVANEIDE TEREZINHA DA SILVA, 

GLEICE DA SILVA DE JESUS, GENÉSIO DOS SANTOS, IDALINA DO 

CARMO BURIOLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LINDOLFO MACEDO DE CASTRO 

- OAB:7174, MARCO AURELIO ALVES DE SOUZA - OAB:18201/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUÍS FELIPE AVILA PRADO - 

OAB:7.910-A/MT

 Nos termos da PORTARIA N.º 02/2013 – GAB 1.ª VARA e, diante do 

retorno dos autos do Tribunal de Justiça, impulsiono o presente feito a fim 

de intimar as partes para que requeiram o que for de direito no prazo de 

05 (cinco) dias. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 118160 Nr: 348-04.2016.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PUREZA GUIMARÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE CRISTINA MACHADO 

FLORES BRUNO - OAB:16370, DANIELI FELBER - OAB:10.623/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13431-B/MT

 Nos termos da PORTARIA N.º 02/2013 – GAB 1.ª VARA e, diante do 

retorno dos autos do Tribunal de Justiça, impulsiono o presente feito a fim 

de intimar as partes para que requeiram o que for de direito no prazo de 

05 (cinco) dias. Nada mais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 131606 Nr: 3544-45.2017.811.0025

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO BUSNELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SELMA PINTO DE ARRUDA 

GUIMARÃES - OAB:3749-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:OAB/MT 22.165-A, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17.980-A

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE REQUERIDA/EMBARGADA 

PARA, QUERENDO E NO PRAZO LEGAL, APRESENTAR 

CONTRARRAZÕES AO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO.

2ª Vara

Sentença

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000172-37.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

NADER THOME NETO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADER THOME NETO OAB - MT11890/B-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

Processo nº 1000172-37.2018.8.11.0025 SENTENÇA Vistos etc. Cuida-se 

de AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA movida por NADER 

THOMÉ NETO em face do ESTADO DE MATO GROSSO. Inicial (id. 

11741519). Petição requerendo desistência (id. 11901755). É o relatório. 

Fundamento e decido. Verifico que o autor manifestou-se requerendo a 

desistência da ação (id. 11901755), motivo pelo qual a extinção do 

processo é medida que se impõe. O art. 485, inciso VIII, do CPC, dispõe 

que: “O juiz não resolverá o mérito quando: (...) VIII – homologar a 

desistência da ação;” (grifo nosso) Dessa forma, diante do requerimento 

de desistência da parte autora do presente processo, outra alternativa 

não resta senão a extinção do feito. DISPOSITIVO Ante ao exposto e por 

tudo que dos autos constam, HOMOLOGO a desistência da ação e, 

consequentemente, JULGO e DECLARO EXTINTO O PROCESSO, com 

fulcro no art. 485, inciso VIII, do CPC. Sem custas. Transitada em julgado, 

se nada for requerido, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências. Juína/MT, 30 de 

maio de 2018. VICTOR LIMA PINTO COELHO Juiz de Direito

3ª Vara

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 101949 Nr: 2910-54.2014.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JESSICA MANTOVANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HILONÊS NEPOMUCENO - 

OAB:14764-B/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JESSICA MANTOVANI, Cpf: 

05289414100, Rg: 2038186-7, Filiação: Maria da Floria Mantovani e Jonacir 

Mantovani, data de nascimento: 15/01/1991, brasileiro(a), solteiro(a), 

marceneira, Telefone 66 3566-4492. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Vistos,Trata-se de denúncia oferecida pelo Ministério Público 

Estadual em desfavor de JESSICA MANTOVANI, qualificada nos autos, 

como incursos nas penas do art. 306, “caput”, c/c art. 309, da Lei n. 

9.503/97.A denúncia foi recebida no dia 5 de maio de 2015 (fl. 47/48). 

Citada, a acusada apresentou defesa preliminar às fl. 53-55. O 

Representante do Ministério Público apresentou suas alegações finais 

orais, requerendo a condenação da acusada nos exatos termos da 

denúncia (DVD - f. 62).A defesa, por sua vez, apresentou alegações 

finais orais pugnando pela absolvição da acusada (DVD – f. 62).É O 

RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.A persecução penal obedeceu 

fielmente ao devido processo legal, ladeada pelos princípios do 

contraditório e da ampla defesa, razão por que, não havendo questões 

prévias impeditivas da análise do mérito, passa-se a análise da pretensão 

punitiva estatal. A convicção do julgador deve sempre pautar-se em dados 

objetivos e indiscutíveis, caso contrário, transforma o princípio do livre 

convencimento em arbítrio. É princípio fundamental do Processo Penal que 

o acusado somente deve ser condenado quando o juízo, na forma legal, 

tenha estabelecido os fatos que fundamentam a sua autoria e 

culpabilidade, com completa certeza. Pois bem, a imputação que pesa 

sobre a acusada diz respeito à prática dos delitos tipificados no art. 306, 

“caput”, c/c art. 309, da Lei n. 9.503/97.Da materialidade do delitoA 

materialidade do delito emerge do auto de prisão em flagrante delito (f. 08), 

boletim de ocorrência (f. 24), laudo de dirigir sob influência de álcool (f. 

26), termos de depoimentos (fl. 09/10, 11/12 e 13), bem como termo de 

qualificação, vida pregressa e interrogatório (fl. 14/15).Do delito previsto 

no art. 306 da Lei n. 9.503/97.Da mesma forma, a autoria delitiva está 

sobejamente comprovada nos autos, ou seja, restou inconteste. Afinal, a 

acusada confessou a prática delitiva em juízo, relatando, grosso modo, 

que estava conduzindo sua motocicleta embriagada e sem documento de 

habilitação.Com efeito, os Policiais Militares Richard André Perreira Barrios 

e Jessé Willian Fortunato da Silva, foram harmônicas ao relatarem em 

juízo, grosso modo, que no dia dos fatos ao perceberem uma conduta 

suspeita na condução da acusada, a abordaram, oportunidade em 

contataram que ela apresentava sinais de embriaguez como o odor de 

álcool, fala desconexa e olhos vermelhos, relataram ainda, que a acusada 

não possuía carteira de habilitação ou autorização legal para dirigir veículo 

automotor. Sendo assim, diante do laudo de constatação de embriagues 

de f. 26, somado aos depoimentos testemunhais demonstram de forma 

inarredável a prática do crime descrito na peça acusatória.Nesse sentido 

é o entendimento jurisprudencial:“PENAL E PROCESSO PENAL. 

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. CRIME DE PERIGO 

ABSTRATO. CONDENAÇÃO MANTIDA. 1) O crime do artigo 306 do CTB é 

de perigo abstrato, sendo desnecessária a demonstração de 

potencialidade lesiva na conduta, sendo suficiente para sua configuração 

a comprovação de que o agente conduzia o veículo, em via pública, sob 

efeito de álcool ou outra substância apta a modificar sua capacidade 
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psicomotora. 2) A prova técnica, aliada aos depoimentos das testemunhas 

que efetuaram o flagrante, são coerentes entre si e apontam para a 

autoria do apelante. 3) Recurso não provido. (Apelação nº 

0037550-85.2011.8.03.0001, Câmara Única do TJAP, Rel. Carlos Tork. j. 

20.05.2014, DJe 23.05.2014). (grifo nosso)Desse modo, tendo em vista o 

conjunto harmônico de provas colhidas nos autos, não pairam dúvidas 

acerca da autoria do crime. Destarte, e não socorrendo em favor da 

acusada qualquer causa excludente ou de isenção de pena, o decreto 

condenatório, na espécie, se revela como o único caminho justo e legal a 

ser trilhado.Do delito previsto no art. 309 da Lei n. 9.503/97.Embora a 

acusada tenha sido denunciado cumulativamente nos arts. 306 e 309 do 

CTB, observo que o delito previsto no art. 309 deve ser absorvido pelo 

delito de embriaguez ao volante, uma vez que o referido delitoé utilizado 

como circunstância agravante prevista no art. 298, III, do CTB. Assim, nos 

termos do art. 383 do CPP, não resta alternativa senão operar a 

“emendatio libelli” e utilizar o delito de conduzir veículo automotor sem 

carteira de habilitação ou autorização (art. 309 da Lei n. 9.503/97) como 

circunstância agravante da pena, cuja tipificação dá-se no art. 298, III, da 

Lei n. 9.503/97.Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão punitiva externada na denúncia para CONDENAR a acusada 

JESSICA MANTOVANI, como incurso, nas penas do art. 306, “caput”, c/c 

art. 298, III, da Lei n. 9.503/97.Passo à dosimetria da pena.PENA: detenção, 

de 6 (seis) meses a 3 (três) anos, multa e suspensão ou proibição de se 

obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.1ª 

FASEAnalisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do 

Código Penal, tem-se que:1) culpabilidade: normal, ínsito ao tipo penal;2) 

antecedentes:inexistem;3) conduta social: não consta dos autos nada que 

desabone sua conduta social;4) personalidade: não há nos autos estudo 

especializado e dados concretos que permitam inferir qualquer traço 

psicológico relevante;5) motivos: ínsitos ao tipo penal;6) circunstâncias: 

típicas do crime;7) consequências: comuns ao tipo penal;8) 

comportamento da vítima: inexistente.Considerando que não há 

circunstância judicial negativa, FIXO a pena-base em 6 (seis) meses de 

detenção e 10 (dez) dias-multa e 1 (um) meses de suspensão/proibição 

de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor.2ª 

FASEInexistem circunstâncias atenuantes.RECONHEÇO a agravante 

prevista no art. 298, III, da Lei n. 9.503/97 (sem possuir permissão para 

dirigir ou carteira de habilitação), razão por que agravo a pena em 1/6 para 

cada e alcanço a pena provisória de 7 (sete) meses de detenção e 11 

(onze) dias-multa e 1 (mês) mês e 5 (cinco) dias de suspensão/proibição 

de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor.3ª 

FASEInexistem causas de aumento ou diminuição da pena.Portanto, 

TORNO DEFINITIVA a pena do vertente delito em 7 (seis) meses de 

detenção e 11 (dez) dias-multa e 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de 

suspensão/proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir 

veículo automotor.SUSPENDO a carteira de habilitação do réu pelo prazo 

de 1 (um) mês e 5 (cinco) dias.A pena deverá ser cumprida inicialmente 

em regime ABERTO, nos moldes do art. 33, § 2º, “c”, do CP.Tendo em vista 

o regime fixado, CONCEDO ao réu o direito de apelar em liberdade.Nos 

termos do artigo 44, §2º, do Código Penal, e considerando que as 

circunstâncias do artigo 59 do mesmo diploma legal não desabonam o réu 

a ponto de impedir a substituição, CONVERTO (CP, art. 44, III) a pena 

privativa de liberdade em uma pena restritiva de direito, que deverão ser 

fixadas em audiência admonitória designada nos autos do Executivo de 

Pena.DEIXO de proceder à suspensão condicional da pena, em tese 

cabível, por se tratar de medida mais gravosa.ISENTO o réu do pagamento 

das custas e despesas processuais, haja vista ser o condenado pobre, 

na forma da lei. Transitada em julgado a sentença para as partes, 

DETERMINO as seguintes providências:01) EXTRAIA-SE guia de execução 

definitiva;02) COMUNIQUE-SE ao Tribunal Regional Eleitoral de Mato 

Grosso, via INFODIP, para fins do art. 15, III, da CF (item 7.16.3 da 

CNGC/MT );03) COMUNIQUEM-SE ao Cartório Distribuidor e à Autoridade 

Policial;04) OFICIE-SE ao Instituto Nacional e Estadual de Identificação;05) 

OFICIE-SE ao Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso - 

DETRAN;06) LANCE-SE o nome do réu no rol do culpado;Tendo em vista a 

atuação do advogado Dativo Dra. Hilonês Nepomuceno para defesa do 

réu, CONDENO o Estado de Mato Grosso a efetuar o pagamento dos 

honorários advocatícios no valor de 7 URH. SIRVA a presente como título 

executivo sem a necessidade de expedição de certidão pela Secretaria e 

ANOTE-SE no relatório de acordo com o Provimento n. 9/2007 da e. CGJ e 

Capítulo I, Sessão 12, da CNGC, feitas as comunicações semestrais 

devidas.P. I. C.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, PAULO RICARDO 

PASSINATO AMORIM, digitei.

Juína, 29 de junho de 2018

Paulo Ricardo Passinato Amorim Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 119985 Nr: 1391-73.2016.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUGÊNIO BARBOSA DE 

QUEIROZ - OAB:12457

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): FERNANDO FERREIRA DOS SANTOS, 

Cpf: 03898522105, Rg: 2139658-2, Filiação: Matilde Ferreira dos Santos, 

data de nascimento: 22/11/1989, brasileiro(a), natural de Paranaitá-MT, 

solteiro(a), serviços gerais em fazendas, Telefone 66 9 9640-2065. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: “Vistos. Tendo em vista que o réu foi intimado e não 

compareceu, DECRETO sua revelia nos termos do art. 367 do CPP. 

HOMOLOGO a desistência da testemunha.Após, o MM Juiz proferiu 

SENTENÇA ORAL (fundamentação constante no arquivo em áudio), cuja 

DOSIMETRIA e DISPOSITIVO consta abaixo: “Vistos. De proêmio, anoto 

que a sentença penal oral tem apoio no Enunciado n. 12 do Grupo de 

Estudo criado pela Portaria Conjunta ESMAGIS/EMAM n. 1/2014, “in 

verbis”: “A sentença penal de baixa ou média complexidade pode ser 

prolatada oralmente, com registro mediante gravação fonográfica ou 

audiovisual em meio eletrônico, devendo constar, impreterivelmente, no 

TERMO DA AUDIÊNCIA: a) o código do processo, o nome das partes e 

seus advogados (ainda que ausentes no ato), o nome do juiz, o local e a 

data da audiência; b) a anotação da presença ou não do representante do 

Ministério Público e das testemunhas arroladas pelas partes; c) o resumo 

sucinto dos fatos ocorridos na audiência (requerimentos, recursos, 

contraditas, decisões, etc.); d) o dispositivo da sentença e, em caso de 

sentença condenatória, a fundamentação da medida de segurança, da 

medida socioeducativa e da dosimetria da pena, expondo, nesse último 

caso, o caminho matemático percorrido pelo juiz, em cada uma das três 

fases, para fixar a pena definitiva; f) a assinatura do juiz e de todos os 

presentes na solenidade”. Ante o exposto, JULGO parcialmente 

PROCEDENTE a pretensão punitiva externada na denúncia para 

CONDENAR o réu FERNANDO FERREIRA DOS SANTOS nas penas do art. 

129, do CP, c/c o § 9º, do CP, em relação à vítima Alexandra, 

ABSOLVENDO-O em relação à vítima Will. Em observância as diretrizes 

dos artigos 59 e 68 do Código Penal, passo à individualização da pena: 1º 

FASE - Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do 

Código Penal, tem-se que: Culpabilidade: O réu praticou fato reprovável e 

com consciência de sua ilicitude. No entanto, nada que difere do grau 

ordinário de reprovabilidade do tipo penal; Antecedentes: o réu não possui 

maus antecedentes; Conduta Social: não consta dos autos nada que 

desabone sua conduta social. Personalidade: não há nos autos estudo 

especializado e dados concretos que permitam inferir qualquer traço 

psicológico relevante; Circunstancias: típicas do crime; Motivos: são 

inerentes ao tipo penal; Consequências: ínsitas do crime; Comportamento 

da vítima: inexistente. Assim, após a análise das circunstâncias judiciais, 

FIXO a pena-base em 03 (três) meses de detenção. 2ª FASE - Inexistem 

agravantes e atenuantes. 3ª FASE - Inexistem causas de aumento ou 

diminuição da pena. Portanto, TORNO DEFINITIVA a pena de 03 (três) 

meses de detenção. A pena deverá ser cumprida em REGIME ABERTO, na 

forma do art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal. Tendo em vista o regime 

fixado, CONCEDO ao réu o direito de apelar em liberdade. Tendo em vista 

tratar-se de delito envolvendo a Lei Maria da Penha, DEIXO DE SUBSTITUIR 

a pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito. SUSPENDO o 

cumprimento da pena (art. 77 do CP), pelo prazo de 02 (dois) anos, 
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mediante o cumprimento das seguintes condições: No primeiro ano do 

prazo, deverá o condenado prestar serviços à comunidade (art. 78,§1º do 

CP); Proíbo o condenado a frequentar lugares, tais como: bares, 

prostíbulos, casas noturnas e congêneres; Não poderá ausentar-se da 

comarca sem prévia autorização do Juiz; Comparecer mensalmente em 

juízo para informar e justificar suas atividades; ISENTO o acusado do 

pagamento das custas e despesas processuais, haja vista ser o 

condenado pobre, na forma da lei. Após o trânsito em julgado, DETERMINO 

as seguintes providências: 01) EXTRAIA-SE guia de EXECUÇÃO 

DEFINITIVA; 02) OFICIE-SE ao Tribunal Regional Eleitoral, a fim de ser 

promovida a suspensão dos direitos políticos; 03) COMUNIQUEM-SE ao 

Cartório Distribuidor e à Autoridade Policial; 04) OFICIE-SE ao Instituto 

Nacional e Estadual de Identificação; 05) LANCE-SE o nome do réu no rol 

do culpado. 06) ARBITRO HONORÁRIOS DATIVOS no importe de 5 URH ao 

Advogado Dativo, EUGENIO BARBOSA DE QUEIROZ, além dos honorários 

arbitrados no inicio do processo. EXPEÇA-SE certidão,EXPEDINDO-SE os 

relatórios mensais à CGJ, nos termos da CNGC. SAEM os presentes 

intimados. CUMPRA-SE”.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, PAULO RICARDO 

PASSINATO AMORIM, digitei.

Juína, 29 de junho de 2018

Paulo Ricardo Passinato Amorim Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 101982 Nr: 2927-90.2014.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX LINO LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HILONÊS NEPOMUCENO - 

OAB:14764-B/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ALEX LINO LIMA, Cpf: 02216938157, Rg: 

18754066, Filiação: Anésio Barbosa de Lima e Maria Aparecida de Souza 

Lima, data de nascimento: 01/01/1986, brasileiro(a), natural de Naviraí-MS, 

convivente, pintor, Telefone 66 96938866. atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Vistos. HOMOLOGO a desistência da testemunha, DECRETO a 

revelia do acusado nos termos do art. 367 do CPP”. As partes 

apresentaram alegações finais orais (arquivo em áudio). Após, o MM Juiz 

proferiu SENTENÇA ORAL (fundamentação constante no arquivo em 

áudio), cuja DOSIMETRIA e DISPOSITIVO consta abaixo: “Vistos. De 

proêmio, anoto que a sentença penal oral tem apoio no Enunciado n. 12 do 

Grupo de Estudo criado pela Portaria Conjunta ESMAGIS/EMAM n. 1/2014, 

“in verbis”: “A sentença penal de baixa ou média complexidade pode ser 

prolatada oralmente, com registro mediante gravação fonográfica ou 

audiovisual em meio eletrônico, devendo constar, impreterivelmente, no 

TERMO DA AUDIÊNCIA: a) o código do processo, o nome das partes e 

seus advogados (ainda que ausentes no ato), o nome do juiz, o local e a 

data da audiência; b) a anotação da presença ou não do representante do 

Ministério Público e das testemunhas arroladas pelas partes; c) o resumo 

sucinto dos fatos ocorridos na audiência (requerimentos, recursos, 

contraditas, decisões, etc.); d) o dispositivo da sentença e, em caso de 

sentença condenatória, a fundamentação da medida de segurança, da 

medida socioeducativa e da dosimetria da pena, expondo, nesse último 

caso, o caminho matemático percorrido pelo juiz, em cada uma das três 

fases, para fixar a pena definitiva; f) a assinatura do juiz e de todos os 

presentes na solenidade”. Ante o exposto, JULGO parcialmente 

PROCEDENTE a pretensão punitiva externada na denúncia para, operando 

a “emendatio libelli”, desclassificar o crime para lesão corporal, razão por 

que CONDENO o réu ALEX LINO LIMA nas penas do art. 129, do CP, c/c o 

§ 9º, do CP. Em observância as diretrizes dos artigos 59 e 68 do Código 

Penal, passo à individualização da pena: 1º FASE - Analisando as 

circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, tem-se 

que: Culpabilidade: O réu praticou fato reprovável e com consciência de 

sua ilicitude. No entanto, nada que difere do grau ordinário de 

reprovabilidade do tipo penal; Antecedentes: o réu não possui maus 

antecedentes; Conduta Social: não consta dos autos nada que desabone 

sua conduta social. Personalidade: não há nos autos estudo especializado 

e dados concretos que permitam inferir qualquer traço psicológico 

relevante; Circunstancias: típicas do crime; Motivos: são inerentes ao tipo 

penal; Consequências: ínsitas do crime; Comportamento da vítima: 

inexistente. Assim, após a análise das circunstâncias judiciais, FIXO a 

pena-base em 03 (três) meses de detenção. 2ª FASE - Inexistem 

agravantes e atenuantes. 3ª FASE - Inexistem causas de aumento ou 

diminuição da pena. Portanto, TORNO DEFINITIVA a pena de 03 (três) 

meses de detenção. A pena deverá ser cumprida em REGIME ABERTO, na 

forma do art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal. Tendo em vista o regime 

fixado, CONCEDO ao réu o direito de apelar em liberdade. Tendo em vista 

tratar-se de delito envolvendo a Lei Maria da Penha, DEIXO DE SUBSTITUIR 

a pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito. SUSPENDO o 

cumprimento da pena (art. 77 do CP), pelo prazo de 02 (dois) anos, 

mediante o cumprimento das seguintes condições: No primeiro ano do 

prazo, deverá o condenado prestar serviços à comunidade (art. 78,§1º do 

CP); Proíbo o condenado a frequentar lugares, tais como: bares, 

prostíbulos, casas noturnas e congêneres; Não poderá ausentar-se da 

comarca sem prévia autorização do Juiz; Comparecer mensalmente em 

juízo para informar e justificar suas atividades; ISENTO o acusado do 

pagamento das custas e despesas processuais, haja vista ser o 

condenado pobre, na forma da lei. Após o trânsito em julgado, DETERMINO 

as seguintes providências: 01) EXTRAIA-SE guia de EXECUÇÃO 

DEFINITIVA; 02) OFICIE-SE ao Tribunal Regional Eleitoral, a fim de ser 

promovida a suspensão dos direitos políticos; 03) COMUNIQUEM-SE ao 

Cartório Distribuidor e à Autoridade Policial; 04) OFICIE-SE ao Instituto 

Nacional e Estadual de Identificação; 05) LANCE-SE o nome do réu no rol 

do culpado. 06) ARBITRO HONORÁRIOS DATIVOS no importe de 10 URH à 

A d v o g a d a  D a t i v a  H i l o n ê s  N e p o m u c e n o .  E X P E Ç A - S E 

certidão,EXPEDINDO-SE os relatórios mensais à CGJ, nos termos da 

CNGC. SAEM os presentes intimados. CUMPRA-SE

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, PAULO RICARDO 

PASSINATO AMORIM, digitei.

Juína, 29 de junho de 2018

Paulo Ricardo Passinato Amorim Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 96552 Nr: 4994-62.2013.811.0025

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ELIANE RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICHARDSON CORREIA MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ELIANE RIBEIRO, Cpf: 02130022138, Rg: 

1.725.859-6, Filiação: Marina Jose Mariano Ribeiro e João Maria Ribeiro, 

data de nascimento: 01/05/1983, brasileiro(a), natural de Amambai-MS, 

casado(a), doméstica, Telefone 66-9681-6388 e atualmente em local 

incerto e não sabido RICHARDSON CORREIA MACHADO, Cpf: 

08459165728, Rg: 12.443.958-9, Filiação: Luci Senra Machado e Romualdo 

Correia Machado, data de nascimento: 19/05/1978, brasileiro(a), 

convivente, comerciante, Telefone 66-9983-4333. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Vistos,Trata-se de procedimento cautelar instaurado em 

decorrência de violência doméstica, em tese, praticada contra a 

requerente, para concessão de medidas protetivas em seu favor. Após a 

concessão liminar de algumas medidas requeridas, o demandado foi citado 

e quedou-se inerte. É o relato do necessário. Fundamento. Decido. Diante 

da ausência de contestação, decreto a revelia do demandado. Não 

havendo necessidade de dilação probatória, passo ao julgamento do 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102874/7/2018 Página 557 de 859



mérito.O feito em tela se traduz em cautelar inominada “sui generis” quanto 

à legitimidade processual e requisitos da petição inicial, inserida em nosso 

sistema normativo pela Lei n. 11.340/2006, devendo, salvo melhor juízo, 

ser aplicado o rito do procedimento cautelar previsto nos artigos 801 a 804 

do CPC.Nesse diapasão, consoante art. 803 do CPC, a revelia gera a 

presunção relativa de veracidade dos fatos alegados na cautelar, sendo 

certo que tal situação não originará o mesmo efeito na ação principal. 

Importante assinalar, ainda, que a cognição, no regime de provas no 

processo cautelar, é sumária e, ainda, que a coisa julgada é formal. Feitas 

tais considerações e à vista dos subsídios constantes nos autos que 

apontam a necessidade das medidas protetivas já concedidas e, ainda, 

considerandoa presunção de veracidade dos fatos alegados,julgo 

parcialmente procedentes os pedidos constantes na peça exordial, nos 

termos da liminar concedida, que torno definitiva.Sem custas e honorários. 

Como trânsito em julgado, arquive-se. P.I.C.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, PAULO RICARDO 

PASSINATO AMORIM, digitei.

Juína, 29 de junho de 2018

Paulo Ricardo Passinato Amorim Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 98785 Nr: 188-47.2014.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICHARDSON CORREIA MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO VALDENIR CALIARE 

- OAB:13443/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): RICHARDSON CORREIA MACHADO, Cpf: 

08459165728, Rg: 12.443.958-9, Filiação: Luci Senra Machado e Romualdo 

Correia Machado, data de nascimento: 19/05/1978, brasileiro(a), 

convivente, comerciante, Telefone 66-9983-4333. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Vistos. Dispensado o relatório, ex vi do art. 38 da LJE. Sem 

delongas, anoto que o crime ocorreu em 23/11/2013. No caso dos autos, o 

crime a eles imputado, possui pena máxima de 6 (seis) meses, cuja 

prescrição é orientado pelo art. 109, VI, do CP, que se verifica em 3 (três) 

anos. Ante o exposto, nos termos do art. 107, IV, c/c o art. 109, VI, ambos 

do CP, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE do apontado autor do fato, 

ante a incidência da prescrição da pretensão punitiva. SAEM os presentes 

intimados. Transitada esta em julgado, AO ARQUIVO. CUMPRA-SE.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, PAULO RICARDO 

PASSINATO AMORIM, digitei.

Juína, 29 de junho de 2018

Paulo Ricardo Passinato Amorim Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 80897 Nr: 484-74.2011.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO MARIO DE SOUZA DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILMAR DA CRUZ E SOUSA - 

OAB:3543-B/MT

 Ante o exposto, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado 

LEANDRO MARIO DE SOUZA DIAS, ante a ocorrência da prescrição da 

pretensão punitiva estatal (art. 107, IV, do CP c/c art. 109, VI, do 

CP).RECOLHA-SE eventual mandado de prisão em aberto, atualizando-se 

o Banco Nacional de Mandados de Prisão - BNMP.P.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 97032 Nr: 5506-45.2013.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO CHARLES GONÇALVES DO CARMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HILONÊS NEPOMUCENO - 

OAB:14764-B/MT

 Vistos,

Trata-se de pedido formulado pelo Ministério Público pugnando pela 

extinção da punibilidade do acusado, uma vez que houve o cumprimento 

da suspensão condicional do processo.

É o BREVE RELATÓRIO. DECIDO.

Sem delongas, reconheço que o acusado cumpriu satisfatoriamente as 

condições impostas durante o prazo do sursis processual, que expirou 

sem revogação do benefício.

Destarte, a extinção da punibilidade é medida que se impõe.

Julgado que sintetiza a questão:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – SUSPENSÃO CONDICIONAL DO 

PROCESSO – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – ARTIGO 89, § 5º, DA LEI Nº 

9099/95 – PERÍODO PROBATÓRIO EXAURIDO – IMPOSSIBILIDADE DE 

REVOGAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. Não se admite a revogação do 

sursis processual empós expirado o período de prova, ainda que 

descumprida alguma das condições às quais se obrigou para a obtenção 

do privilégio, devendo, portanto, ser decretada a extinção da punibilidade 

nos termos do art. 89, § 5º, da Lei nº 9.099/95.” (RSE 82347/2013, DES. 

ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado 

em 13/11/2013, Publicado no DJE 19/11/2013) (grifo nosso)

Ante o exposto, DECLARO EXTINTA a PUNIBILIDADE de MARCIO 

CHARLES GONÇALVES DO CARMO, nos termos do art. 89, § 5º, da LJE.

RECOLHA-SE eventual mandado de prisão em aberto, atualizando-se o 

Banco Nacional de Mandados de Prisão - BNMP.

Tendo em vista a atuação da advogada Dativa Dra. Hilonês Nepomuceno 

nomeada para a defesa do réu, CONDENO o Estado de Mato Grosso a 

efetuar o pagamento dos honorários advocatícios no valor de 4 URH. 

EXPEÇA-SE a certidão de honorários pela Secretaria e ANOTE-SE no 

relatório de acordo com o art. 306 da CNGC, feitas as comunicações 

semestrais devidas.

 Transitada em julgado, ao ARQUIVO.

P.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 81276 Nr: 924-70.2011.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDEMIR RIBEIRO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉIA OLIVEIRA LIMA - 

OAB:6283B/MT

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para 

ABSOLVER o réu CLAUDEMIR RIBEIRO DOS SANTOS pelo crime a ele 

imputado.

 CIÊNCIA ao Ministério Público.

P.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 97032 Nr: 5506-45.2013.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO CHARLES GONÇALVES DO CARMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HILONÊS NEPOMUCENO - 

OAB:14764-B/MT

 Ante o exposto, DECLARO EXTINTA a PUNIBILIDADE de MARCIO 

CHARLES GONÇALVES DO CARMO, nos termos do art. 89, § 5º, da LJE.

RECOLHA-SE eventual mandado de prisão em aberto, atualizando-se o 

Banco Nacional de Mandados de Prisão - BNMP.
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Tendo em vista a atuação da advogada Dativa Dra. Hilonês Nepomuceno 

nomeada para a defesa do réu, CONDENO o Estado de Mato Grosso a 

efetuar o pagamento dos honorários advocatícios no valor de 4 URH. 

EXPEÇA-SE a certidão de honorários pela Secretaria e ANOTE-SE no 

relatório de acordo com o art. 306 da CNGC, feitas as comunicações 

semestrais devidas.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 80897 Nr: 484-74.2011.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO MARIO DE SOUZA DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILMAR DA CRUZ E SOUSA - 

OAB:3543-B/MT

 Ante o exposto, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado 

LEANDRO MARIO DE SOUZA DIAS, ante a ocorrência da prescrição da 

pretensão punitiva estatal (art. 107, IV, do CP c/c art. 109, VI, do CP).

RECOLHA-SE eventual mandado de prisão em aberto, atualizando-se o 

Banco Nacional de Mandados de Prisão - BNMP.

P.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 81276 Nr: 924-70.2011.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDEMIR RIBEIRO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉIA OLIVEIRA LIMA - 

OAB:6283B/MT

 Vistos em correição, Trata-se de denúncia oferecida pelo Ministério 

Público Estadual em desfavor de CLAUDEMIR RIBEIRO DOS SANTOS, 

qualificado nos autos, como incurso nas penas do art. 331, do CP. (...) Do 

exposto, não resta configurada a prática do crime de desacato por parte 

do denunciado, o que impõe sua absolvição. Ante o exposto, JULGO 

IMPROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para ABSOLVER o réu 

CLAUDEMIR RIBEIRO DOS SANTOS pelo crime a ele imputado. CIÊNCIA ao 

Ministério Público. P.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 89274 Nr: 3455-95.2012.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VAGNER BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER HERMES - OAB:OAB/MT 

16.727

 Vistos,

De proêmio, anoto que o prazo de 5 (cinco) dias aludido no art. 384 do CPP 

é impróprio, isso porque ainda que o membro do Ministério Público não 

faça o aditamento ou demore para fazê-lo, ao próprio Juiz cabe aplicar o 

art. 28 do CPP, regra expressamente lá contida, solução que, em última 

análise, afasta a alegação de preclusão.

Sobre a justa causa do aditamento, sustenta a Defesa que as 

circunstâncias trazidas pelo Ministério Público não são oriundos de fatos 

novos, o que configuraria óbice ao pleito.

De fato, analisando os autos, observo que a informação fática de que o 

acusado teria chamado pela vítima dizendo “que era Leonel e só queria 

tomar uma pinga” já constava dos autos exatamente à f. 13, o que não se 

consubstanciaria em “jus novorum” surgido após a instrução. Igualmente, 

o cenário de que a morte supostamente estaria motivada em vingança por 

ofensa sofrida dias antes é vertente fática não inédita quando do 

oferecimento da denúncia, a exemplo dos depoimentos de fl. 11 e 13.

Todavia, não vejo como a pretensão da Defesa possa prosperar. Afinal, o 

aditamento deve ser interpretado, parafraseando JOSÉ ANTONIO 

PAGANELLA BOSCHI, como “mero indicativo de que o acusador, no 

momento processual específico, não estava na posse de evidencias 

mínimas sobre a autoria e a materialidade da infração” (p. 319). Outro 

entendimento abriria caminho para o “arquivamento implícito”, justificativa 

teórica que não tem encontrado apoio nas melhores decisões pretorianas.

Ante o exposto, RECEBO o aditamento, por entender a pretensão 

ministerial ecoa em elementos mínimos de provas e indícios extraídos dos 

autos.

INTIME-SE a Defesa para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar Defesa 

Preliminar, podendo, caso queira, arrolar novas testemunhas ou postular o 

reinterrogatório do acusado.

Após, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 5646 Nr: 1162-75.2000.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LINCOLN MARCOS DE 

OLIVEIRA - OAB:19390/MT

 Ante o exposto, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do réu LUIZ CARLOS 

DE LIMA, motivo que EXTINGO o processo COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO 

em face da prescrição executória, nos termos do art. 107, IV c/c art. 109, 

VI, c/c art. 110, § 1º, todos do CP e o art. 66, II, da Lei de Execução 

Penal.RECOLHA-SE eventual mandado de prisão em aberto, 

atualizando-se o Banco Nacional de Mandados de Prisão – BNMP 

2.0.Transitada em julgado a presente sentença, após procedidas as 

baixas e anotações de estilo, ARQUIVEM-SE os autos, observando que 

permanecem os efeitos secundários da condenação.P.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 133189 Nr: 4562-04.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO XAVIER DA SILVA, MAURO SEGA, 

MICHELE ALVES MAGALHÃES LEITE, WILSON GONÇALVES DE OLIVEIRA, 

LIONEI DE SOUZA NASCIMENTO, JIUMENDES MUSGO DE LIMA, POLIANA 

SILVA, ANTONIO MARQUES TEIXEIRA, FRANCIANNE CAMARGO SERAFIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉIA OLIVEIRA LIMA - 

OAB:6283B/MT, AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO - 

OAB:15375, CAIO FERNANDO GIANINI LEITE - OAB:20037A/MT, 

FLÁVIO LEMOS GIL - OAB:14.933-B/MT, LUIS FERNANDO MORAES DE 

MELLO - OAB:OAB/MT 19056/B, WELINTON JOSÉ SERPA GIL - 

OAB:4812/MT

 Vistos,

Considerando que a sentença já se avizinha, só aguardando as alegações 

finais das partes, POSTERGO a análise do pleito de liberdade provisória 

para o momento da prolação da sentença, oportunidade em que será 

revisitada as prisões de todos acusados.

Assim, VISTA ao Ministério Público e após às Defesas para alegações 

finais.

 Após CONCLUSOS imediatamente.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 85033 Nr: 5508-83.2011.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉIA OLIVEIRA LIMA - 

OAB:6283B/MT

 Vistos,

Considerando a necessidade de otimizar a pauta e agenda deste 

magistrado, bem como a fim de melhor gerir o acervo processual, 

REDESIGNO a Sessão de Julgamento (Tribunal do Júri) para o dia 

11/09/2018, às 09h00min.

INTIMEM-SE.
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CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

CUMPRA-SE.

Comarca de Mirassol D'Oeste

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 258713 Nr: 1276-26.2018.811.0011

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alfa Contabilidade S/S Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F.Q.P. Bueno Eirelli-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WEDER DA LACERDA SILVA - 

OAB:18773/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado da parte autora para efetuar o pagamento da 

locomoção do Oficial de Justiça no valor de R$ 100,00 (cem reais) por 

meio do site do TJMT (emissão de Guias) on-line, devendo juntar aos autos 

o comprovante do pagamento para posterior cumprimento, de acordo com 

o Provimento 07/2017.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 246060 Nr: 1126-79.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosiane Aparecida Ramos Biribilli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da Procuradora da parte autora da r. decisão de fls. 48/48v a 

qual encontra-se disponível no site do TJMT, bem como para comparecer 

na audiência de Instrução designada para o dia 21/08/2018, às 14h00min, 

fazendo-se acompanhar da parte autora e testemunhas, conforme 

determinado pela portaria nº 053/2016.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 253545 Nr: 5011-04.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alba Raiane dos Santos Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da Procuradora da parte autora da r. decisão de fls. 48/48v a 

qual encontra-se disponível no site do TJMT, bem como para comparecer 

na audiência de Instrução designada para o dia 21/08/2018, às 13h45min, 

fazendo-se acompanhar da parte autora e testemunhas, conforme 

determinado pela portaria nº 053/2016.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 80064 Nr: 2243-86.2009.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edemilson Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Soldá de 

Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da Procuradora da parte autora para juntar aos autos o numero 

da conta corrente para posterior transferência do valor referente a 

execução dos atrasados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 258470 Nr: 1144-66.2018.811.0011

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC Bank Brasil S/A - Banco Multiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agropecuária Salto do Céu Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lázaro José Gomes Júnior - 

OAB:8.194- A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Procurador da parte autora para efetuar o pagamento da 

locomoção do Oficial de Justiça, no valor de R$ 25,00 (vinte e cinco reais), 

de acordo com o provimento 07/2017, por meio do site do TJMT (emissão 

de Guias on-line), (campo diligência) para cumprimento do mandado de 

citação e demais atos, devendo juntar aos autos o comprovante do 

pagamento para posterior cumprimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 258714 Nr: 1277-11.2018.811.0011

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bv Financeira S.A Credito Financiamento e Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hugo Viana Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiane Belinati Garcia Lopes 

- OAB:19937/PR, FLAVIANO BELLINATI GARCIA PEREZ - OAB:24102-B, 

Silmara Ruiz Matsura - OAB:9941-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Procurador da parte autora para efetuar o pagamento da 

locomoção do Oficial de Justiça, no valor de R$ 25,00 (vinte e cinco reais), 

de acordo com o provimento 07/2017, por meio do site do TJMT (emissão 

de Guias on-line), (campo diligência) para cumprimento do mandado de 

citação e demais atos, devendo juntar aos autos o comprovante do 

pagamento para posterior cumprimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 171381 Nr: 4112-79.2012.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Gilmar da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Soldá de 

Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o(a) advogado(a) da parte autora para informar nos autos os 

dados bancários para posterior expedição de alvará eletrônico.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 101806 Nr: 755-62.2010.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Maria de Jesus Pardim Calassa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dione Karoline Gonçalves 

Holanda - OAB:20.694, Najla Milena Castro da Silva - OAB:13.630, 

RODOLFO MARCONI AMARAL - OAB:21.464, Valéria Aparecida Soldá 

de Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o(a) advogado(a) da parte autora para informar nos autos os 

dados bancários para posterior expedição de alvará eletrônico.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 32727 Nr: 3133-59.2008.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alzira José dos Santos Queiróz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Laudison Moraes Coelho - 

OAB:19.353, Valéria Aparecida Soldá de Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Intimar o(a) advogado(a) da parte autora para informar nos autos os 

dados bancários para posterior expedição de alvará eletrônico.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 208243 Nr: 1539-97.2014.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leomar Monteiro de Campos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Soldá de 

Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o(a) advogado(a) da parte autora para informar nos autos os 

dados bancários para posterior expedição de alvará eletrônico.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 166699 Nr: 3093-38.2012.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Selma dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elaine Assunção Beltramini - 

OAB:12472, Fabiano Giampietro Morales - OAB:11207-B, Liliane 

Assunção Beltramini - OAB:21.736

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o(a) advogado(a) da parte autora para informar nos autos os 

dados bancários para posterior expedição de alvará eletrônico.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 199256 Nr: 4199-98.2013.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria da Silva Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Aparecida Alves de 

Oliveira Leite - OAB:3480-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o(a) advogado(a) da parte autora para informar nos autos os 

dados bancários para posterior expedição de alvará eletrônico.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 255169 Nr: 5655-44.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Rocha Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 da Procuradora da parte autora da r. decisão de fls. 152 a qual 

encontra-se disponível no site do TJMT, bem como para comparecer na 

audiência de Instrução designada para o dia 21 de Agosto de 2018, às 

13h30 min, fazendo-se acompanhar da parte autora e testemunhas, 

conforme determinado pela portaria nº 053/2016

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 258756 Nr: 1292-77.2018.811.0011

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fernanda Alves Manoel Dutra

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Noraide Manoel de Moraes, Espolio 

de Elza Alves Manoel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vinícius Castro Cintra - 

OAB:10.044

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Procurador da parte requerente para apresentar as 

primeiras declarações, no prazo de 10 (dez) dias.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 254195 Nr: 5297-79.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ionice Alves Correa Fernandes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO SANTOS DE PAULA - 

OAB:20135/O, Jair Roberto Marques - OAB:8.969 - B, Juliano 

Marques Ribeiro - OAB:8.973 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora para se manifestar nos autos sobre o 

Laudo Pericial juntado, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 254430 Nr: 5378-28.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Odair Ramos da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valdinei Rodrigues Salgueiro - 

OAB:14862

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora para se manifestar nos autos sobre o 

Laudo Pericial juntado, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 172808 Nr: 4428-92.2012.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Cirilo Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marco José dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Regina Célia Sabioni Lourimier 

- OAB:9.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliano Duarte Prioto - 

OAB:18.566

 Intimar o advogado da parte autora para que se manifeste nos autos, no 

prazo legal, sobre a certidão do oficial de justiça de fls. 34, cujo teor 

transcrevo:"Certifico que em cumprimento ao r. mandado expedido pelo 

MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara desta Comarca, Processo n.º 

4428-92.2012.811.0011 - Cód. 172808, que me dirigi ao endereço 

mencionado ao r. mandado varias vezes não conseguimos localizar o 

Devedor, contudo no dia 15/06/2018 às 15:00hs conseguimos manter 

contato telefônico com ele( 65 99938-2621), Na ocasião o Devedor nos 

informou que estava trabalhando na Zona Rural e não podia nos atender, 

e, se comprometeu de nos atender no dia 18/06/2018 às 14:00hs na sede 

da Ótica Sol. Ocorreu, porém que na data e hora combinada, o Devedor 

não compareceu, em contato telefônico de forma evasiva apenas 

ateve-se a nos dizer que só nos encontraria após consultar seu 

Advogado, tentamos localizar bens penhoráveis no Cartório de Registro 

de Imóveis desta Comarca, sem sucesso, a única informação de possíveis 

bens, seria da Ótica Sol, que segundo informações prestadas pela 

atendente seria do Devedor e sua Esposa, porém a empresa estava no 

nome somente da sua esposa, por estas razões DEIXEI DE PENHORA E 

AVALIAR o bens de propriedades do Executado Sr.º MARCO JOSÉ DOS 

SANTOS, desde já nos colocamos a disposição deste para posteriores 

diligências. "

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 251162 Nr: 3631-43.2017.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 
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Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Noroeste de MT - Sicredi Noroeste MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fábio Pereira da Costa, Diego Gonçalves 

Bastos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor para que se manifeste nos autos, no prazo 

legal, sobre a certidão de fls. 52, cujo teor transcrevo:"Certifico e dou fé 

que a Carta de Citação de fls. 51 retornou sem que a parte requerida 

fosse encontrada pelo carteiro, conforme carimbo do “AR”desconhecido.."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 251031 Nr: 3560-41.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcos Murilo Azevedo Duarte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Consórcios de Seguro 

DPVAT - S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marionely Araujo Veigas

Mrionely Araujo Veiga - OAB:2.684

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:6611

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. sentença de fls. 240, cujo 

teor/dispositivo transcrevo: "Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente 

feito, com resolução do mérito, em face do pagamento integral do débito, 

com supedâneo no art. 924, II, do Novo Código de Processo Civil. Condeno 

o requerido ao pagamento de custas e despesas processuais 

remanescentes. Outrossim, EXPEÇA-SE Alvará Eletrônico para a 

transferência dos valores vinculados aos autos (fl. 237/237-vº) em favor 

do requerido Marcos Murilo Azevedo Duarte."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 251031 Nr: 3560-41.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcos Murilo Azevedo Duarte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Consórcios de Seguro 

DPVAT - S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marionely Araujo Veigas

Mrionely Araujo Veiga - OAB:2.684

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:6611

 Intimar o advogado do autor de que foram expedidos Alvarás Eletronicos 

nº 406303-1/2018 e 406283-3/2018, relativo aos valores depositados nos 

autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 251031 Nr: 3560-41.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcos Murilo Azevedo Duarte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Consórcios de Seguro 

DPVAT - S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marionely Araujo Veigas

Mrionely Araujo Veiga - OAB:2.684

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:6611

 Intimar o advogado da parte requerida sobre a r. sentença de fls. 240, 

cujo teor/dispositivo transcrevo: "Ante o exposto, JULGO EXTINTO o 

presente feito, com resolução do mérito, em face do pagamento integral do 

débito, com supedâneo no art. 924, II, do Novo Código de Processo Civil. 

Condeno o requerido ao pagamento de custas e despesas processuais 

remanescentes. Outrossim, EXPEÇA-SE Alvará Eletrônico para a 

transferência dos valores vinculados aos autos (fl. 237/237-vº) em favor 

do requerido Marcos Murilo Azevedo Duarte."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 233445 Nr: 1333-75.2014.811.0046

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): XDLdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana da Costa - OAB:5447-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. decisão de fls. 213, cujo 

teor/dispositivo transcrevo:"Em atenção à petição de fls. 212, informa-se a 

parte autora que o feito foi sentenciado às fls. 207/210, motivo pela qual 

não se faz mais possível a realização de audiência de instrução e 

julgamento. Aguarde-se o trânsito em julgado da sentença protocolado às 

fls. 207/210, certifique-se e arquivem-se. Cumpra-se."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 259487 Nr: 1648-72.2018.811.0011

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: B. V. Financeira S/A - Crédito, Financiamento e 

Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Teophilo Aparecido Cunha da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giulio Alvarenga Reale - 

OAB:15484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor para que se manifeste nos autos sobre a 

certidão do oficial de justiça de fls. 18, cujo teor transcrevo:"Certifico, eu 

Oficial de Justiça abaixo assinado que em cumprimento ao respeitável 

mandado da MMª. Juíza de Direito desta cidade e comarca de Tapurah-MT, 

extraído dos autos supra, que efetuei várias diligencias na Rua 27 de 

Fevereiro – Bairro Jardim São Paulo, e ali sendo, após as buscas NÃO FOI 

POSSÍVEL PROCEDER A APREENSÃO, do bem indicado no mandado, haja 

vista não encontra-lo. Certifico, outrossim, que no dia 19/06/2018, me dirigi 

novamente ao endereço acima descrito, e não encontrei o bem, no 

entanto, fui recebido pelo requerido, e ali, PROCEDI A CITAÇÃO do 

requerido o Sr. TEOPHILO APARECIDO CUNHA DA SILVA, dando-lhe 

ciência de todos os termos da presente ação, bem como do inteiro teor do 

r. mandado, sendo que após a leitura do mandado, este bem ciente ficou e 

exarou sua assinatura aceitando a contrafé anexada à cópia da petição 

inicial que lhe ofereci. Certifico, outrossim, que no momento da citação, o 

requerido me informou que já quitou a dívida, e que o veículo está no 

estado do Pará. Certifico finalmente, que a parte autora efetuou o 

pagamento de 02 (duas) da diligencia, no entanto, para dar cumprimento 

ao mandado foram efetuadas 05 (cinco) diligencias nesta cidade, portanto, 

REQUEIRO A INTIMAÇÃO da parte autora para efetuar o ressarcimento de 

04 (quatro) diligencias no valor de R$ 100,00 (Cem Reais), a favor deste 

servidor."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 258973 Nr: 1389-77.2018.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JKPS, RBP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRGdL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Viviane Souza do Couto - 

OAB:13.637

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. decisão de fls. 30, cujo 

teor/dispositivo transcrevo:"Analisando a petição inicial, infere-se que o 

autor pretende o reconhecimento da paternidade imputada a José Rubens 

Gouveia de Lima, assim como a retificação do registro civil, há 

litisconsórcio passivo unitário entre o investigado e o pai registral. Sendo 

assim determino que o autor emende a inicial para fazer constar a pessoa 

de João Batista Soares no polo passivo da lide, em quinze dias, sob pena 

de indeferimento."
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 260440 Nr: 2007-22.2018.811.0011

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EHAF, Solange Aparecida Pinto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vagner Ramos da Silva Feitosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Regis dos Santos - 

OAB:22.751

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. decisão de fls. 17, cujo 

teor/dispositivo transcrevo:"Diante do exposto, determino o arquivamento 

do presente cumprimento de sentença, com as baixas e anotações de 

estilo, devendo a parte interessada manejá-la de forma adequada pelo 

Sistema PJe ou promover o cumprimento do título executivo judicial na 

forma do art. 528, §8º do Código de Processo Civil. Intime-se."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 233648 Nr: 3998-38.2015.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Coop. de Cred. de Livre Admissão de Assoc. do 

Sudoeste de MT - Sicredi Sudoeste

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silas do Amaral dos Santos - ME, Silas do 

Amaral dos Santos, Maria José Pinto, Fátima Viana Pinto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Assis Rosa - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rosiane Pereira dos Santos 

- OAB:21.789, Valdinei Rodrigues Salgueiro - OAB:14862

 Intimar os advogados das partes autora e requerida sobre a r. decisão de 

fls. 141, cujo teor/dispositivo transcrevo:"Conheço os embargos, por 

tempestivos, e dou-lhes provimento para sanar a contradição existente na 

sentença para que se leia “Deixo de condenar as partes ao pagamento de 

custas e despesas processuais, tendo em vista que a autocomposição foi 

celebrada antes de proferida a sentença”, onde se lê “Condeno os 

executados ao pagamento de custas e despesas processuais”."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 253170 Nr: 4816-19.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FdFdJ, LGLdF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WLdO, ILdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Robson dos Reis Silva - 

OAB:19.991

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. decisão de fls. 50, cujo 

teor/dispositivo transcrevo:"Tendo em vista o acordo entabulado à fl. 86 

nos autos em apenso tombado sob o código 253170, intime-se a parte 

autora para que manifeste-se no presente feito acerca de seu interesse 

em dar prosseguimento a este processo, no prazo de 15 (quinze) dias."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 245871 Nr: 1032-34.2017.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilson Carlos Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilson Carlos Ferreira - 

OAB:14.391

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte exequente para que se manifeste, no prazo 

de 05 (cinco) dias, advertindo-se, desde já, que o silêncio será 

interpretado como quitação total do débito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 256793 Nr: 424-02.2018.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda do Municipio de Mirassol D`Oeste

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador do Município de 

Mirassol D´Oeste - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 Intimar o advogado da parte requerida sobre a r. decisão de fls. 17, cujo 

teor/dispositivo transcrevo:"Defiro o pedido de fl. 13/13-v°, para tanto 

retifique-se a capa dos autos, bem como o polo passivo da presente 

demanda. Por fim, acolho o pedido de restituição de prazo, intime-se a 

parte requerida através de seu advogado indicado ao fim da petição de fl. 

13, para que manifeste-se no prazo legal."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 236260 Nr: 866-36.2016.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Suellen Menezes Barranco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Suellen Menezes Barranco - 

OAB:15.667

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte exequente para manifestação, no prazo de 

05 (cinco) dias, advertindo-se, desde já, que o silêncio será interpretado 

como quitação total do débito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 188470 Nr: 2435-77.2013.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Mirassol D´Oeste - MT, Elias 

Mendes Leal Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Enaile Laura Nunes da Silva - 

Promotora de Justiça - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FERREIRA DESTRO - 

OAB:6390, CLÉO ADRIANA SANDER DA SILVA - OAB:9036, Iuri Seror 

Cuiabano - OAB:10.838

 Intime-se o devedor Elias Mendes Leal Filho, para pagar o débito no valor 

de R$ 4.199,74, no prazo de 15 dias, acrescido das custas processuais, 

se houver, consignando que em não ocorrendo o pagamento voluntário no 

prazo aludido, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito, bem como honorários advocatícios arbitrados no mesmo patamar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 237223 Nr: 1374-79.2016.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rafael Almeida Tamandaré Novaes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Almeida Tamandaré 

Novaes - OAB:19.946

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora para que informe nos autos, no prazo 

legal, o número da conta, agência e banco, para expedição de Alvará 

Eletrônico.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 226683 Nr: 36-07.2015.811.0011

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Celia Regina de Mattos Prado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda do Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celia Regina de Mattos Prado - 

OAB:8961

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor para que se manifeste nos autos sobre o 

documento de fls. 40, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 249422 Nr: 2796-55.2017.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Itajara Aparecida Marcucci, José Calil Marcucci

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13.994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora para que se manifeste nos autos 

sobre o expediente colacionado às fls. 105/106, que relata o não 

recolhimento da diligência para cumprimento do mandado expedido na 

carta precatória nº 1013567-48.2018.8.11.0041, que tramita perante o 

sistema pje, na 2ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, 

com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 241432 Nr: 3614-41.2016.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elisabete Almeida Amaro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leonório Lourenção Filho, Edimar Correia 

Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Suellen Menezes Barranco - 

OAB:15.667

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EBER DOS SANTOS - 

OAB:19476/O, Geovani Mendonça de Freitas - OAB:MT 11.473/A

 Intimar o advogado da parte requerida sobre a sentença de fls. 231/238, 

cujo dispositivo transcrevo:”...Diante do exposto, julgo parcialmente 

procedentes os pedidos vertidos na inicial, com fundamento no art. 487, I 

do Código de Processo Civil para o fim de condenar os requeridos 

Leonório Lourenção Filho e Edimar Correia Nascimento, solidariamente, ao 

pagamento de R$ 100.000,00 (cem mil reais), com juros de mora no 

importe de 1% (um por cento) ao mês desde a citação e correção 

monetária, pelo índice INPC, desde a data do evento danoso.Diante do 

acolhimento do pedido subsidiário da autora e, por corolário, de 

sucumbência recíproca , condeno a requerente e os requeridos ao 

pagamento de custas e despesas processuais, no importe de 50 % 

(cinquenta por cento) cada. Condeno-os ainda ao pagamento de 

honorários de sucumbência, cuja verba arbitro em 20% (vinte por cento) 

sobre o valor da condenação. Com relação à autora, suspendo a 

exigibilidade, com supedâneo no art. 98, §3º do Código de Processo 

Civil.Preclusas as vias recursais, arquivem-se. P. R. I. C.Mirassol D’Oeste 

– MT, 18 de junho de 2018Edna Ederli Coutinho Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 234576 Nr: 4581-23.2015.811.0011

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC Bank Brasil S/A - Banco Multiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O Municipio de Mirassol D'Oeste-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIGUEL HILU NETO - OAB:21733

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valdinei Rodrigues 

Salgueiro - OAB:14862

 Intimar o advogado da parte autora para se manifestar nos autos sobre o 

Laudo Pericial juntado, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 251966 Nr: 4059-25.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tailor Bueno de Camargo Junior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvio José Columbano Monez 

- OAB:8996

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor que, em atenção à petição de fls. 94, às fls. 

92, consta certidão de trânsito em julgaado do feito, bem como para que 

dê prosseguimento no feito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 31720 Nr: 2377-50.2008.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zaira Aparecida Cabral

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Assunção Beltramini - 

OAB:12.472

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora para que se manifeste nos autos e 

informe o atual endereço da parte autora, no prazo legal, tendo em vista 

certidão do oficial de justiça de fls. 311, cujo teor transcrevo:"Certifico, eu 

Oficial de Justiça abaixo assinado que em cumprimento ao respeitável 

mandado expedido por determinação do(a) MM.(ª) Juiz(a) de Direito da 

Segunda desta comarca de Mirassol D’Oeste-MT, extraído dos autos 

supra, que me dirigi à Rua Treze de Maio, 145 – Bairro Jardim São Paulo 

NÃO FOI POSSÍVEL PROCEDER A INTIMAÇÃO da requerente ZAIRA 

APARECIDA CABRAL, devido não encontra-la, pois constatei que não 

havia ninguém na residência, logo, me dirigi na casa ao lado e fui recebido 

pela Sra. Elaine de Paula, logo, esta me disse que a requerente foi embora 

para a cidade de Glória D’Oeste, a aproximadamente 02 (dois) meses e 

não deixou endereço. Diante do exposto devolvo o mandado em cartório 

para os devidos fins."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 207555 Nr: 1477-57.2014.811.0011

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Ivonete Oliveira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Associação Etlética do Banco do Brasil, 

Valentim Tirapelli Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruna Gabriela Zanrosso - 

OAB:15.679, Juliana Fernandes Sá - OAB:16.655

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adermo Mussi - OAB:

 Intimar o advogado da parte autora de que os autos foram desarquivados 

e encontram-se nesta Secretaria a disposição, conforme requerido.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000808-45.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

GONDIM & CIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA GABRIELA ZANROSSO OAB - MT0015679A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

REGINA MEDEIROS CANADINHA (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da 

audiência designada nos presentes autos, sendo do Tipo: Conciliação 

Sala: Sala de Conciliação - Juizado Especial Data: 28/08/2018 Hora: 17:30 . 

Informo, ainda, que em conformidade com a Portaria 002/2016-JE, deixei 

de proceder com a intimação pessoal da parte autora para que compareça 

à referida audiência, devendo Vossa Senhoria comunica-la do dia e 

horário de realização da mesma. Ressalvo-lhe, por fim, que o não 

comparecimento da parte autora na audiência conciliatória poderá ensejar 

na condenação as custas processuais, com base no Enunciado 28 do 

FONAJE e item 5.9.1, II. da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000809-30.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

GONDIM & CIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA GABRIELA ZANROSSO OAB - MT0015679A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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WILDIMARQUES ALVES SODRE (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da 

audiência designada nos presentes autos, sendo do Tipo: Conciliação 

Sala: Sala de Conciliação - Juizado Especial Data: 26/09/2018 Hora: 13:30 . 

Informo, ainda, que em conformidade com a Portaria 002/2016-JE, deixei 

de proceder com a intimação pessoal da parte autora para que compareça 

à referida audiência, devendo Vossa Senhoria comunica-la do dia e 

horário de realização da mesma. Ressalvo-lhe, por fim, que o não 

comparecimento da parte autora na audiência conciliatória poderá ensejar 

na condenação as custas processuais, com base no Enunciado 28 do 

FONAJE e item 5.9.1, II. da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000812-82.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

GONDIM & CIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA GABRIELA ZANROSSO OAB - MT0015679A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALINE PEREIRA RIBEIRO (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da 

audiência designada nos presentes autos, sendo do Tipo: Conciliação 

Sala: Sala de Conciliação - Juizado Especial Data: 26/09/2018 Hora: 14:00 . 

Informo, ainda, que em conformidade com a Portaria 002/2016-JE, deixei 

de proceder com a intimação pessoal da parte autora para que compareça 

à referida audiência, devendo Vossa Senhoria comunica-la do dia e 

horário de realização da mesma. Ressalvo-lhe, por fim, que o não 

comparecimento da parte autora na audiência conciliatória poderá ensejar 

na condenação as custas processuais, com base no Enunciado 28 do 

FONAJE e item 5.9.1, II. da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000813-67.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

GONDIM & CIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA GABRIELA ZANROSSO OAB - MT0015679A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AURENICE ARAUJO LINHARESDE ANDRADE (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da 

audiência designada nos presentes autos, sendo do Tipo: Conciliação 

Sala: Sala de Conciliação - Juizado Especial Data: 26/09/2018 Hora: 14:30 . 

Informo, ainda, que em conformidade com a Portaria 002/2016-JE, deixei 

de proceder com a intimação pessoal da parte autora para que compareça 

à referida audiência, devendo Vossa Senhoria comunica-la do dia e 

horário de realização da mesma. Ressalvo-lhe, por fim, que o não 

comparecimento da parte autora na audiência conciliatória poderá ensejar 

na condenação as custas processuais, com base no Enunciado 28 do 

FONAJE e item 5.9.1, II. da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000814-52.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

GONDIM & CIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA GABRIELA ZANROSSO OAB - MT0015679A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BERNADETE DA SILVA NUNES (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da 

audiência designada nos presentes autos, sendo do Tipo: Conciliação 

Sala: Sala de Conciliação - Juizado Especial Data: 26/09/2018 Hora: 15:00 . 

Informo, ainda, que em conformidade com a Portaria 002/2016-JE, deixei 

de proceder com a intimação pessoal da parte autora para que compareça 

à referida audiência, devendo Vossa Senhoria comunica-la do dia e 

horário de realização da mesma. Ressalvo-lhe, por fim, que o não 

comparecimento da parte autora na audiência conciliatória poderá ensejar 

na condenação as custas processuais, com base no Enunciado 28 do 

FONAJE e item 5.9.1, II. da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000815-37.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

GONDIM & CIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA GABRIELA ZANROSSO OAB - MT0015679A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS MOTA AGUIAR (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da 

audiência designada nos presentes autos, sendo do Tipo: Conciliação 

Sala: Sala de Conciliação - Juizado Especial Data: 26/09/2018 Hora: 15:30 . 

Informo, ainda, que em conformidade com a Portaria 002/2016-JE, deixei 

de proceder com a intimação pessoal da parte autora para que compareça 

à referida audiência, devendo Vossa Senhoria comunica-la do dia e 

horário de realização da mesma. Ressalvo-lhe, por fim, que o não 

comparecimento da parte autora na audiência conciliatória poderá ensejar 

na condenação as custas processuais, com base no Enunciado 28 do 

FONAJE e item 5.9.1, II. da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000816-22.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

GONDIM & CIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA GABRIELA ZANROSSO OAB - MT0015679A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIAS CRISTINO PAIXAO (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da 

audiência designada nos presentes autos, sendo do Tipo: Conciliação 

Sala: Sala de Conciliação - Juizado Especial Data: 26/09/2018 Hora: 16:00 . 

Informo, ainda, que em conformidade com a Portaria 002/2016-JE, deixei 

de proceder com a intimação pessoal da parte autora para que compareça 

à referida audiência, devendo Vossa Senhoria comunica-la do dia e 

horário de realização da mesma. Ressalvo-lhe, por fim, que o não 

comparecimento da parte autora na audiência conciliatória poderá ensejar 

na condenação as custas processuais, com base no Enunciado 28 do 

FONAJE e item 5.9.1, II. da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000820-59.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

GONDIM & CIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA GABRIELA ZANROSSO OAB - MT0015679A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE APARECIDO PEREIRA CASTRO (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da 

audiência designada nos presentes autos, sendo do Tipo: Conciliação 

Sala: Sala de Conciliação - Juizado Especial Data: 26/09/2018 Hora: 17:00 . 

Informo, ainda, que em conformidade com a Portaria 002/2016-JE, deixei 

de proceder com a intimação pessoal da parte autora para que compareça 

à referida audiência, devendo Vossa Senhoria comunica-la do dia e 

horário de realização da mesma. Ressalvo-lhe, por fim, que o não 

comparecimento da parte autora na audiência conciliatória poderá ensejar 

na condenação as custas processuais, com base no Enunciado 28 do 

FONAJE e item 5.9.1, II. da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000821-44.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

GONDIM & CIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA GABRIELA ZANROSSO OAB - MT0015679A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LAERCIO MENDES PEREIRA (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da 

audiência designada nos presentes autos, sendo do Tipo: Conciliação 

Sala: Sala de Conciliação - Juizado Especial Data: 26/09/2018 Hora: 17:30 . 

Informo, ainda, que em conformidade com a Portaria 002/2016-JE, deixei 

de proceder com a intimação pessoal da parte autora para que compareça 

à referida audiência, devendo Vossa Senhoria comunica-la do dia e 
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horário de realização da mesma. Ressalvo-lhe, por fim, que o não 

comparecimento da parte autora na audiência conciliatória poderá ensejar 

na condenação as custas processuais, com base no Enunciado 28 do 

FONAJE e item 5.9.1, II. da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000833-58.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

GONDIM & CIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA GABRIELA ZANROSSO OAB - MT0015679A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIAGO GOMES HENRIQUE (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da 

audiência designada nos presentes autos, sendo do Tipo: Conciliação 

Sala: Sala de Conciliação - Juizado Especial Data: 02/10/2018 Hora: 16:30 . 

Informo, ainda, que em conformidade com a Portaria 002/2016-JE, deixei 

de proceder com a intimação pessoal da parte autora para que compareça 

à referida audiência, devendo Vossa Senhoria comunica-la do dia e 

horário de realização da mesma. Ressalvo-lhe, por fim, que o não 

comparecimento da parte autora na audiência conciliatória poderá ensejar 

na condenação as custas processuais, com base no Enunciado 28 do 

FONAJE e item 5.9.1, II. da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000834-43.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

GONDIM & CIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA GABRIELA ZANROSSO OAB - MT0015679A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ROBERTO DOS REIS DA CRUZ (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da 

audiência designada nos presentes autos, sendo do Tipo: Conciliação 

Sala: Sala de Conciliação - Juizado Especial Data: 02/10/2018 Hora: 17:00 . 

Informo, ainda, que em conformidade com a Portaria 002/2016-JE, deixei 

de proceder com a intimação pessoal da parte autora para que compareça 

à referida audiência, devendo Vossa Senhoria comunica-la do dia e 

horário de realização da mesma. Ressalvo-lhe, por fim, que o não 

comparecimento da parte autora na audiência conciliatória poderá ensejar 

na condenação as custas processuais, com base no Enunciado 28 do 

FONAJE e item 5.9.1, II. da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-16 INCIDENTES

Processo Número: 1000386-70.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA ALVES CABRAL CRUZ (EXCEPTO)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA ALESSANDRA FERREIRA OAB - MT0018996A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO AUGUSTO SEIFERT (EXCIPIENTE)

ASSOCIACAO EDUCACIONAL LUTERANA DO BRASIL - AELBRA 

(EXCIPIENTE)

 

CERTIDÃO Certifico que procedo com a expedição de intimação do(a) 

advogado(a) da parte autora para apresentar sua réplica, ante a 

apresentação de resposta pela parte requerida e conforme determinado 

pela R. Decisão de Id. 13344769. Para constar lavrei a presente. Mirassol 

D’Oeste, 03 de julho de 2018. Mayla Gimenes de Melo Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000838-80.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

GONDIM & CIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA GABRIELA ZANROSSO OAB - MT0015679A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VANDERSON VIEIRA MONTEIRO (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da 

audiência designada nos presentes autos, sendo do Tipo: Conciliação 

Sala: Sala de Conciliação - Juizado Especial Data: 03/10/2018 Hora: 14:00 . 

Informo, ainda, que em conformidade com a Portaria 002/2016-JE, deixei 

de proceder com a intimação pessoal da parte autora para que compareça 

à referida audiência, devendo Vossa Senhoria comunica-la do dia e 

horário de realização da mesma. Ressalvo-lhe, por fim, que o não 

comparecimento da parte autora na audiência conciliatória poderá ensejar 

na condenação as custas processuais, com base no Enunciado 28 do 

FONAJE e item 5.9.1, II. da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000837-95.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

GONDIM & CIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA GABRIELA ZANROSSO OAB - MT0015679A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA PAULA CONCEICAO (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da 

audiência designada nos presentes autos, sendo do Tipo: Conciliação 

Sala: Sala de Conciliação - Juizado Especial Data: 03/10/2018 Hora: 13:30 . 

Informo, ainda, que em conformidade com a Portaria 002/2016-JE, deixei 

de proceder com a intimação pessoal da parte autora para que compareça 

à referida audiência, devendo Vossa Senhoria comunica-la do dia e 

horário de realização da mesma. Ressalvo-lhe, por fim, que o não 

comparecimento da parte autora na audiência conciliatória poderá ensejar 

na condenação as custas processuais, com base no Enunciado 28 do 

FONAJE e item 5.9.1, II. da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000835-28.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

GONDIM & CIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA GABRIELA ZANROSSO OAB - MT0015679A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SIMIAO CAROLINO DE SOUZA (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da 

audiência designada nos presentes autos, sendo do Tipo: Conciliação 

Sala: Sala de Conciliação - Juizado Especial Data: 02/10/2018 Hora: 17:30 . 

Informo, ainda, que em conformidade com a Portaria 002/2016-JE, deixei 

de proceder com a intimação pessoal da parte autora para que compareça 

à referida audiência, devendo Vossa Senhoria comunica-la do dia e 

horário de realização da mesma. Ressalvo-lhe, por fim, que o não 

comparecimento da parte autora na audiência conciliatória poderá ensejar 

na condenação as custas processuais, com base no Enunciado 28 do 

FONAJE e item 5.9.1, II. da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000836-13.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

GONDIM & CIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA GABRIELA ZANROSSO OAB - MT0015679A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EVA ALVES SANTOS (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da 

audiência designada nos presentes autos, sendo do Tipo: Conciliação 

Sala: Sala de Conciliação - Juizado Especial Data: 03/10/2018 Hora: 13:00 . 

Informo, ainda, que em conformidade com a Portaria 002/2016-JE, deixei 

de proceder com a intimação pessoal da parte autora para que compareça 

à referida audiência, devendo Vossa Senhoria comunica-la do dia e 

horário de realização da mesma. Ressalvo-lhe, por fim, que o não 

comparecimento da parte autora na audiência conciliatória poderá ensejar 

na condenação as custas processuais, com base no Enunciado 28 do 

FONAJE e item 5.9.1, II. da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000839-65.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

GONDIM & CIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA GABRIELA ZANROSSO OAB - MT0015679A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

REGINA MEDEIROS CANADINHA 89013085172 (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da 

audiência designada nos presentes autos, sendo do Tipo: Conciliação 

Sala: Sala de Conciliação - Juizado Especial Data: 03/10/2018 Hora: 14:30 . 

Informo, ainda, que em conformidade com a Portaria 002/2016-JE, deixei 

de proceder com a intimação pessoal da parte autora para que compareça 

à referida audiência, devendo Vossa Senhoria comunica-la do dia e 

horário de realização da mesma. Ressalvo-lhe, por fim, que o não 

comparecimento da parte autora na audiência conciliatória poderá ensejar 

na condenação as custas processuais, com base no Enunciado 28 do 

FONAJE e item 5.9.1, II. da CNGC.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 255876 Nr: 5967-20.2017.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Messias dos Santos, Adeildo Alves dos 

Santos, Carolaine da Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANK MONEZZI SOARES - 

OAB:24820, LUIZ EMILIO TOLON - OAB:20011/E, MARLUCIA ALVES DE 

SOUZA TOLON - OAB:21059

 Intimar o advogado do réu Carlos Messias dos Santos para apresentar 

alegações finais, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 259463 Nr: 1631-36.2018.811.0011

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucas Tiago Correa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRAN MONEZZI SOARES - 

OAB:24820, LUIZ EMILIO TOLON - OAB:20011/E, MARLUCIA ALVES DE 

SOUZA TOLON - OAB:21059

 ESTADO DE MATO GROSSOPODER JUDICIÁRIOCOMARCA DE MIRASSOL 

D’OESTEJUÍZO DA TERCEIRA VARAATA DE AUDIÊNCIA 

ADMONITÓRIAREGIME ABERTOAutos n°: 259463Data da audiência: 

25.05.2018PRESENTES: O Juiz de Direito, o Promotor de Justiça, o 

Defensor do recuperando e este.OCORRÊNCIAS: Aberta a audiência, foi 

constatada a presença partes supracitadas.A defesa se manifestou nos 

seguintes termos: O reeducando, por ocasião de sua liberdade provisória, 

passou a cumprir algumas condições. Diante disto, requer-se a detração 

anômala da presente pena. Nestes termos pede deferimento. O MM. Juiz 

fez ao recuperando explanação quanto às condições a serem cumpridas 

no regime (...) Não efetuado o pagamento, ou pedido de parcelamento, nos 

termos do art. 51, do CP, a multa será considerada dívida de valor, 

aplicando-se as normas da legislação relativa à dívida ativa da Fazenda 

Pública. Para tanto, expeça-se e encaminhe a certidão da dívida ativa à 

Procuradoria Geral do Estado. Saliente-se ao recuperando que, em caso 

de dúvida, poderá informar-se com seu advogado ou, não tendo 

condições de contratar um, com a Defensoria Pública do Estado de Mato 

Grosso, podendo se encaminhar ao referido órgão no endereço: Rua 

Germano Greve, nº 533, Bairro Centro, Mirassol D’Oeste, telefone: (65) 

3241-5149.Saem desta audiência todos intimados.Cumpra-se.Nada mais 

havendo a consignar, foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos 

presentes.Jean Garcia de Freitas BezerraJuiz de DireitoOsvaldo Moleiro 

NetoPromotor de JustiçaUbirajara Vicente LucaDefensor PúblicoLucas 

Tiago CorreaRecuperando

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 259463 Nr: 1631-36.2018.811.0011

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucas Tiago Correa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRAN MONEZZI SOARES - 

OAB:24820, LUIZ EMILIO TOLON - OAB:20011/E, MARLUCIA ALVES DE 

SOUZA TOLON - OAB:21059

 PROCESSO/CÓD. Nº 259463

Vistos etc.

Designo audiência admonitória para o estabelecimento de condições para 

o cumprimento de pena do recuperando(a), a ser realizada no dia 

25/05/2018, às 10h10min.

Intime-se o(a) recuperando(a), frisando que o não comparecimento poderá 

importar em regressão cautelar de regime, com expedição de mandado de 

prisão.

Ciência à Defesa do(a) recuperando(a) e ao Ministério Público. Não 

havendo advogado constituído nos autos, ciência à Defensoria Pública.

Acaso o(a) recuperando(a) não seja localizado(a), vistas à Defesa e ao 

Ministério Público para manifestação, em (cinco) dias.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 17 de maio de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 153587 Nr: 1253-90.2012.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de 

Mirassol D´Oeste - OAB:

 PROCESSO/CÓD. Nº 153587

Vistos, etc.

Considerando o novo endereço do réu acostado às fls.117, dou regular 

andamento ao feito.

Nessa senda, tendo em vista o recebimento da denúncia às fls. 96/97, 

bem como a citação ficta do denunciado às fls. 107/108, torna-se 

imprescindível a realização de nova citação pessoal do acusado, para 

tomar conhecimento dos fatos que lhe são imputados.

Destarte, cite-se o acusado para responder a acusação, por escrito, no 

prazo de 10 (dez) dias, em consonância com o art. 396 do CPP.

Consigne-se no mandado que o oficial de justiça deverá indagar ao 

acusado se este possui condições financeiras para constituir advogado. 

Em caso negativo, deverá informá-lo que será assistido pela Defensoria 

Pública, que desde já nomeio e determino sua intimação para apresentar 

resposta no prazo de até 10 (dez) dias, nos termos do art. 396-A, § 2º, 

CPP.

Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo que 

interesse a sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolar testemunhas, e se necessário requerer 

suas intimações.

Apresentada a defesa, manifeste-se o Ministério Público sobre as 

preliminares e documentos, se houverem, no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, conclusos para análise da possibilidade de absolvição sumária (art. 

397, CPP) ou designação de audiência de instrução e julgamento.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 24 de outubro de 2017.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

Comarca de Nova Mutum

1ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 84985 Nr: 1941-16.2015.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Renova Companhia Securitizadora de Créditos 

Financeiros S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Açucar e Alcool Bandeirantes S/A, Outros, O 
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Juízo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO VELLOSO CARNEIRO - 

OAB:155.421/SP, BRUNNA CALIL ALVES CARNEIRO - OAB:234.202/SP, 

Mary Christiane Bertaia Dal Maso - OAB:MT 13.390, TALITHA 

AGUILLAR LEITE - OAB:SP 344859

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA CRISTINA CHRISPIM 

DOS SANTOS GIOVANETTI - OAB:19.623/PR, Isabel Cristina Rezende 

Yamashita - OAB:PR/21.487, Mariana Fordelone Rosa Cruz - 

OAB:PR/56.810, Sem adv. - OAB:, Tadeu Karasek Junior - OAB:PR 

35.576

 Vistos, etc.

Considerando o delineado às fls. 243/244 pelo Juízo Deprecante, 

determino a devolução da presente carta precatória à Comarca de origem, 

com as nossas homenagens.

Às providências. Com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 105613 Nr: 3616-43.2017.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco BTG Pactual S.A., Patria Credit Fundo de 

Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial, Bny Mellon Serviços 

Financeiros Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agroverde Agronegócios e Logística Ltda, 

PÔR DO SOL URBANIZAÇÕES LTDA, Paulo Humberto Alves de Freitas, 

Moacyr Piva Battaglini, Renato Alves de Freitas, Rafael Piva Battaglini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Henrique Ávila - OAB:SP 

295.550-A, JOÃO LUCAS PASCOAL BEVILACQUA - OAB:357630, 

Marcelo Lamego Carpenter - OAB:SP 346.434-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL FRANCISCO 

MITIDIERO - OAB:RS 56.555, LUIZ ALFREDO DA CUNHA BERNARDO - 

OAB:PR 14352, LUIZ GUILHERME MARINONI - OAB:PR 13.073, 

RICARDO ALEXANDRE DA SILVA - OAB:PR 37.097, THIAGO MOURÃO 

ARAÚJO - OAB:PR 42.152

 De proêmio, verifico que pela parte Exequente foram realizados 2 (dois) 

depósitos referentes ao pagamento de honorários periciais, conforme fls. 

144/145 e 151/152, sendo que o primeiro depósito (fls. 144/145) deve ser 

restituído à parte Exequente, uma vez que o segundo depósito (fls. 

151/152) compreende a totalidade dos honorários periciais.Assim, 

intime-se a parte Exequente para que informe os dados bancários 

necessários a restituição da quantia depositada às fls. 144/145, quando, 

então, expeça-se o devido alvará judicial.Lado outro, no que compete a 

realização da prova pericial, considerando seu aporte às fls. 183/400, nos 

ditames do art. 465, § 4°, do “Codex” Processual Civil, determino que a 

Secretaria Judicial proceda com liberação de 50% (cinquenta por cento) 

do valor dos honorários periciais em favor do Instituto de Perícia.Ademais, 

intimem-se as partes para, querendo, se manifestarem no prazo de 15 

(quinze) dias, conforme art. 477, § 1°, do Manual de Processo Civil, acerca 

do laudo pericial.Realizado questionamento pelas partes acerca da perícia, 

intime-se a Instituo de Perícia para prestar os devidos esclarecimentos, no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos ditames da redação do art. 477, § 2°, do 

Código de Processo Civil.Transcorrido o prazo de 15 (quinze) dias, e não 

havendo esclarecimentos a serem prestados, determino que a Secretaria 

Judicial proceda com a liberação dos outros 50% (cinquenta por cento) do 

valor dos honorários periciais.De mais a mais, oficie-se ao Juízo 

Deprecante solicitando informações sobre a comunicação de cessão 

apresentada nos autos às fls. 167/180 e seu consequente recebimento, 

inclusive em observância ao fato de que a substituição do polo ativo deve 

ser requerida e efetuada junto ao Juízo Deprecante, no prazo de 15 

(quinze) dias.Por fim, conclusos para deliberação.Intimem-se.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 47353 Nr: 2777-62.2010.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Auro Rafael

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marta Jose Rodrigues - 

OAB:MT 13.901, Vinicius Vargas Leite - OAB:MT 11.213-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Artigo 1.209 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS à expedição de matéria para imprensa com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para que se 

manifeste acerca dos cálculos de fls. 116, no prazo de 15 (quinze) dias, 

requerendo o que entenderem de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 86517 Nr: 2831-52.2015.811.0086

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agroverde Agronegócios e Logística Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexandre Rico

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiano Pizzatto - OAB:MT 

5.082, Marco Aurélio Piacentini - OAB:MT 7170-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Artigo 1.209 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS à expedição de matéria para imprensa com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para responder 

aos embargos monitórios de fls. 129/153, requerendo o que entender de 

direito, no prazo de 15 (quinze) dias, a teor do artigo 702, §5º, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 101567 Nr: 1186-21.2017.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEUZA FRANCO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:MT 4482, Marcelo Brasil Saliba - OAB:MT 11546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Intime-se a parte Exequente para que no prazo de 15 (quinze) dias, acoste 

aos autos o endereço da parte Executada, ou, comprovação que tentou 

localizar o seu endereço.

Nesse ponto, importa consignar que a Associação Comercial de Nova 

Mutum/MT, dispõe do serviço de disponibilização de dados mediante a 

apresentação do número do Cadastro de Pessoa Física – CPF, 

notadamente o SPC Brasil.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 93848 Nr: 2356-62.2016.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jefferson Inacio Domingues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Raphael Neves Costa - 

OAB:12411-A/MT, Ricardo Neves Costa - OAB:MT 12.410-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos, etc.

Indefiro o pleito à fl. 50, considerando que o Requerido já fora devidamente 

citado de acordo com à certidão da fl. 25.

 Ademais, intime-se à parte Exequente para, querendo, se manifestar no 

prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o que entender de direito.

Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem-me os autos 

conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 85703 Nr: 2381-12.2015.811.0086

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucas Badan Faria, ADEMIR FERRAZ DE 

ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor Público - OAB:M.P.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Katia de Camargo - OAB:MT 

17.756

 Vistos, etc.

De proêmio, determino a juntada aos autos do julgamento do Recurso de 

Agravo de Instrumento n. 174862/2015, documento anexo.

Ademais, indefiro o pedido de reconsideração formulado pelos Requeridos 

no item “b” da contestação às fls. 741/751, pois ausente qualquer das 

hipóteses do art. 505 do Código de Processo Civil, bem como por 

considerar o conteúdo do julgamento do Recurso de Agravo de 

Instrumento n. 174862/2015.

De mais a mais, dê-se vista dos autos ao Ministério Público para, 

querendo, ofertar impugnação, nos ditames do delineado na decisão às 

fls. 731/739.

Após, imediatamente conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Às providências. Com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 113182 Nr: 389-11.2018.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIO CARVALHO BARRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOCELLIN AGRONEGÓCIOS E DISTRIBUIDORA 

DE INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA, Mocellin Agro Mercantil Ltda., ROBERTO 

CARVALHO BARRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO AUGUSTO ALVES 

FELICIANO DE SOUSA - OAB:19504/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Derlise Marchiori - 

OAB:20014O/MT, HEITOR PEREIRA MARQUEZI - OAB:20225/B, João 

Luiz Centenaro - OAB:MT 8141-B

 Diante do exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela 

de urgência, forte no art. 300, § 1°, do Código de Processo Civil, nos 

termos do pedido vertido no item “b” do pleito à fl. 151v°, desde que 

condicionado ao oferecimento de “Certificado de Depósito de Mercadoria 

(Grãos)”, para fins de:DETERMINAR a suspensão da exigibilidade da 

parcela com vencimento para o dia 30.06.2018 vertida na Cédula de 

Produto Rural n. 001734/2013-21 e seus correlatos aditivos;DETERMINAR 

que o Autor no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, acoste aos autos o 

competente Certificado de Depósito de Grão (Agronegócio) a ser expedido 

pelo depositário, consignando as obrigações de guardar, conservar, 

manter a qualidade e quantidade e entrega-lo no momento oportuno, 

conforme decisão judicial;SALIENTAR que ao Autor incumbe a 

responsabilidade pelos encargos para manutenção e conservação do 

produto.De mais a mais, intime-se a parte Autora para que no prazo legal, 

caso queira, apresente impugnação às contestações.Independente de 

qualquer ato a ser cumprido pela parte Requerente, notifiquem-se às 

Requeridas Mocellin Agronegócios e Distribuidora de Insumos Agrícolas 

Ltda e Mocellin Agro Mercantil Ltda acerca do delineado nesta decisão 

sobre a parcela com vencimento para 30.06.2018.Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 113182 Nr: 389-11.2018.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIO CARVALHO BARRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOCELLIN AGRONEGÓCIOS E DISTRIBUIDORA 

DE INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA, Mocellin Agro Mercantil Ltda., ROBERTO 

CARVALHO BARRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO AUGUSTO ALVES 

FELICIANO DE SOUSA - OAB:19504/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Derlise Marchiori - 

OAB:20014O/MT, HEITOR PEREIRA MARQUEZI - OAB:20225/B, João 

Luiz Centenaro - OAB:MT 8141-B

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.207 da CNGC, impulsiono 

estes autos para intimar a parte autora para que providencie o pagamento 

da diligência do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, mediante a 

expedição de guia de recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu 

Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, regulamentada pelo 

Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é calculado pelo sistema 

conforme o local indicado para a realização da diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 23652 Nr: 326-74.2004.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agroshop Distribuidora de Produtos Agropecuários Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maurício Agostinho Borsato

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nivaldo Careaga - OAB:6713-B, 

Sidney Bertucci - OAB:4319-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Artigo 1.209 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS à expedição de matéria para imprensa com a 

finalidade de intimar a parte exequente, por seus advogados, para se 

manifestar acerca do laudo avaliatório juntado às fls. 114, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 23652 Nr: 326-74.2004.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agroshop Distribuidora de Produtos Agropecuários Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maurício Agostinho Borsato

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nivaldo Careaga - OAB:6713-B, 

Sidney Bertucci - OAB:4319-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.207 da CNGC, impulsiono 

estes autos para intimar a parte autora para que providencie o pagamento 

da diligência do Oficial de Justiça para intimação do executado acerca do 

laudo avaliatório, no prazo de 05 (cinco) dias, mediante a expedição de 

guia de recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de 

Guia de Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o 

valor é calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização 

da diligência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 79864 Nr: 3020-64.2014.811.0086

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DSdLFG, EdLF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GPCG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos em correição, etc.

Nos ditames do art. 1.010 do Código de Processo Civil, intime-se a parte 

Apelada para, querendo, apresentar suas contrarrazões, no prazo de 15 

(quinze) dias, em observância ao delineado no art. 346 do Código de 

Processo Civil, uma vez que se trata de réu revel.

 Decorrido o prazo, com ou sem resposta, remetam-se os autos ao 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as nossas 

homenagens.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 107281 Nr: 4603-79.2017.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fernando Antonio Molinaria Gazola, Maria Antônia 

Mosena Gazola

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriano José Bressan, Nadia Rigo Bressan

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Oduvaldo Lopes Ferreira - 

OAB:MT 14.196 B
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Cesar Stefani - 

OAB:MT 21.681

 Sentença.

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Execução ajuizada por Fernando Antônio Molinari e 

Maria Antônia Mozena Gazola, em desfavor de Adriano José Bressan e 

Nádia Rigo Bressan.

 Com o regular trâmite da demanda às fls. 84/86 as partes apresentaram 

acordo com escopo de dirimir a discussão perpetrada nestes autos.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relatório. Fundamento e decido.

Pois bem.

Diante do exposto, estando regulares seus termos, HOMOLOGO o acordo 

entabulado entre as partes às fls. 84/86 para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, de modo que JULGO EXTINTO o processo, com resolução 

do mérito, com fulcro no art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de 

Processo Civil.

Por consequência, e considerando os termos acordados (vide fls. 85), 

REVOGO a medida liminarmente deferida às fls. 79/80, devendo ser 

oficiado ao Cartório de Registro de Imóveis para que proceda a baixa da 

averbação acerca da existência da presente ação nas margens da 

matrícula n. 466.

 Custas e honorários advocatícios conforme constou no acordo.

Transitada em julgado esta sentença, o que certificará o cartório, 

procedam-se às baixas e anotações necessárias e arquivem-se estes 

autos, independentemente de nova determinação.

 Transladem-se cópia do acordo de fls. 84/86 e da presente sentença 

para os autos de Embargos em apenso (Código n. 113331).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 114199 Nr: 840-36.2018.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cilene de Aquino Bez Batti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRUPO BOM FUTURO, ERAI MAGGI 

SCHEFFER, Outros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMUEL RICHARD DECKER NETO 

- OAB:4965

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leonardo Rossato - 

OAB:8810-B/MT, Thiago Domingues Siqueira - OAB:11.004-B

 Vistos, etc.

Para cumprimento do ato deprecado, designo audiência para o dia 15 de 

agosto de 2018, às 16h.

Intimem-se as Testemunhas nos endereços indicados.

No que concerne as intimações das testemunhas, cabe ao Advogado que 

a arrolar proceder com a sua intimação, sob pena de considerar o não 

comparecimento como desistência, nos ditames do art. 455, § 1°, § 2° e § 

3°, do Código de Processo Civil, devendo o Advogado comprovar no prazo 

de 5 (cinco) dias a necessidade de intimação por oficial de justiça, desde 

que de forma fundamentada e de acordo com a legislação, ressalvada as 

hipóteses legais, quando, então, expeça-se o respectivo mandado ou 

requisição.

Comunique-se ao Juízo Deprecante.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 110248 Nr: 6071-78.2017.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cervejaria Petropolis do Centro Oeste Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aspam Participações LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adonis Vinicius Marangoni 

Xavier - OAB:MT 19.801-O, Josy Anne Menezes Golçalves de 

Souza - OAB:MT 10.070

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriano Soares Branquinho 

- OAB:DF 19.172, Andre Soares Branquinho - OAB:MG 89.298, Paulo 

Sergio Hilario Vaz - OAB:DF 13.834, Sergio Marcus Hilario Vaz - 

OAB:GO 11.020

 .4.Realizado o depósito nos autos dos honorários periciais, intime-se o 

Senhor Perito para que no prazo de 10 (dez) dias, informe por simples 

comunicação nos autos, dia e hora da realização da perícia, bem como 

para que no prazo de 30 (trinta) dias após a perícia, proceda com a 

confecção e consequente entrega do laudo pericial, bem como pelos 

assistentes técnicos, nos moldes do art. 417, § 2°, do Código de Processo 

Civil, devendo a Secretaria Judicial providenciar a regular intimação das 

partes.4.1No tocante ao laudo pericial, deve o Senhor Perito guardar fiel 

observância ao art. 473 do Código de Processo Civil.4.2Nos ditames do 

art. 465, § 4°, do “Codex” Processual Civil, determino que a Secretaria 

Judicial proceda com liberação de 50% (cinquenta por cento) do valor dos 

honorários periciais em favor do Senhor Perito quando do agendamento da 

perícia.5Apresentado o laudo pericial pelo Senhor Perito, intimem-se as 

partes para, querendo, se manifestarem no prazo de 15 (quinze) dias, 

conforme art. 477, § 1°, do Manual de Processo Civil.5.1Realizado 

questionamento pelas partes acerca da perícia, intime-se o Senhor Perito 

para prestar os devidos esclarecimentos, no prazo de 15 (quinze) dias, 

nos ditames da redação do art. 477, § 2°, do Código de Processo 

Civil.5.2Transcorrido o prazo de 15 (quinze) dias, e não havendo 

esclarecimentos a serem prestados, determino que a Secretaria Judicial 

proceda com a liberação dos outros 50% (cinquenta por cento) do valor 

dos honorários periciais em favor do Senhor Perito.Cumpra-se, expedindo 

o necessário.Às providências. Com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 92758 Nr: 1690-61.2016.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POSTO DE SERVIÇOS DOIS IRMÃOS LTDA, 

Wilson Roberto Baldo, David Antonio Baldo, Outros, UMBELINDA MESSIAS 

BARBOSA, Virginia Rorato Baldo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lúcia Ferreira Teixeira - 

OAB:MT 3.662

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mansour Elias Kamrmouche 

- OAB:MS-5720, Marco Antonio Madrid - OAB:SP/ 125941, Max 

Lázaro Trindade Nantes - OAB:MS 6.386

 4.Realizado o depósito nos autos dos honorários periciais, intime-se o 

Senhor Perito para que no prazo de 10 (dez) dias, informe por simples 

comunicação nos autos, dia e hora da realização da perícia, bem como 

para que no prazo de 30 (trinta) dias após a perícia, proceda com a 

confecção e consequente entrega do laudo pericial, bem como pelos 

assistentes técnicos, nos moldes do art. 417, § 2°, do Código de Processo 

Civil, devendo a Secretaria Judicial providenciar a regular intimação das 

partes.4.1No tocante ao laudo pericial, deve o Senhor Perito guardar fiel 

observância ao art. 473 do Código de Processo Civil.4.2Nos ditames do 

art. 465, § 4°, do “Codex” Processual Civil, determino que a Secretaria 

Judicial proceda com liberação de 50% (cinquenta por cento) do valor dos 

honorários periciais em favor do Senhor Perito quando do agendamento da 

perícia.5Apresentado o laudo pericial pelo Senhor Perito, intimem-se as 

partes para, querendo, se manifestarem no prazo de 15 (quinze) dias, 

conforme art. 477, § 1°, do Manual de Processo Civil.5.1Realizado 

questionamento pelas partes acerca da perícia, intime-se o Senhor Perito 

para prestar os devidos esclarecimentos, no prazo de 15 (quinze) dias, 

nos ditames da redação do art. 477, § 2°, do Código de Processo 

Civil.5.2Transcorrido o prazo de 15 (quinze) dias, e não havendo 

esclarecimentos a serem prestados, determino que a Secretaria Judicial 

proceda com a liberação dos outros 50% (cinquenta por cento) do valor 

dos honorários periciais em favor do Senhor Perito.Intimem-se.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 40696 Nr: 37-68.2009.811.0086

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Claudio Nied, Dulce Nied

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Barrafértil Colonizadora Imobiliária Ltda, 

VICTOR HUGO ROZA, MONIQUE HOFFMANN ROZA, Ciro Marcial Roza 

Júnior, THAÍS MISTURA PAZA ROZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ernandes Rodrigo Strey - 

OAB:7611/MT, Luiz Gustavo Fernandes - OAB:MT 14.916-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos, etc.
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Considerando a manifestação da parte Requerente à fl. 282, e os 

documentos às fls. 283/287, renove-se a intimação do Instituto de Terras 

do Mato Grosso – INTERMAT, nos termos do delineado às fls. 279/280.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 73295 Nr: 1811-94.2013.811.0086

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bruno Rocha Brugnolo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Equilibrio Industria Quimica Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cesar Roberto Boni - OAB:MT 

8268-B, Sandro Lanzarini - OAB:MT 11.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Felipe Lammel - 

OAB:MT 7.133

 Vistos em correição, etc.

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto às fls. 

246/250 por Bruno Rocha Brugnolo.

 Indefiro o pedido constante no “item a – fls. 250”, porquanto não 

preenchidos os requisitos elencados no art. 1.026, parágrafo 1º, CPC, 

uma vez que não restou acostado aos autos documento hábil a 

demonstrar a probabilidade de provimento do recurso.

 De mais a mais, considerando o conteúdo infringente dos embargos, 

intime-se a parte Embargada para, querendo, se manifestar no prazo de 5 

(cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2°, do Código de Processo Civil, 

requerendo o que entender de direito em relação aos Embargos de 

Declaração às fls. 246/250.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 113867 Nr: 682-78.2018.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAdO, CCDOES, CAdO, ALDOES, ACDOES, ADPOES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDSN, OW

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO ANTONIO BIOLCHI - 

OAB:18488/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Dessume-se dos autos que, em que pese tenham os Autores ajuizado 

Ação Reivindicatória, vislumbra-se que não comprovaram nos autos a 

qualidade de proprietários do bem objeto da lide.

 Desta feita, em se tratando de Ação Reivindicatória, INTIME-SE a parte 

demandante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, proceda à emenda a 

inicial para fins de acostar aos autos documento comprobatório de 

propriedade apto a lastrear o feito ou adequar os termos da inicial caso se 

trate de lide tipicamente possessória.

 O não cumprimento da emenda acarretará o indeferimento da petição 

inicial, na forma do art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

 Cumpra-se expedindo o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 114060 Nr: 766-79.2018.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDER KROESSIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV Financeira S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA APARECIDA ZANELLA 

- OAB:67842

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Intime-se a parte Requerente a fim de emendar a inicial, no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 321 do Código de Processo Civil de 2015), para fins de 

cumprir com o disposto no art. 330, § 2°, Código de Processo Civil, 

discriminando a obrigação contratual controvertida, e quantificando o valor 

incontroverso, e apresentando memória de cálculo dos valores.

O não cumprimento da emenda a inicial acarretará o indeferimento da 

petição inicial, na forma do art. 321, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil.

Após, imediatamente conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 24801 Nr: 26-30.1995.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C.Vale - Cooperativa Agroindustrial

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juarez Aparecido Pavão, Pedro Paulo Pilatti, 

Vitalino Borssatti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Arauz Filho - OAB:PR 

27.171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Afonso Henriques Maimoni - 

OAB:MT 2.772-A, Erika Sanches Casati - OAB:9422-MT, Naiara Dias 

Fiuza Silvestre - OAB:MT 9029

 Vistos, etc.

De proêmio, não recebo o memorial de débito apresentado pela parte 

Exequente à fl. 125v°, mormente a manifesta discordância com o teor da 

decisão às fls. 122/123.

Intime-se a parte Exequente para, querendo, se manifestar no prazo de 15 

(quinze) dias, requerendo o que entender de direito, guardando 

observância ao delineado na decisão às fls. 122/123.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000851-48.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

LAERTE DAVID (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

COSME GOMES MATOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ Processo nº 1000851-48.2018.8.11.0086 Vistos. 

Considerando que o feito foi distribuído por dependência dos autos nº 

1000850-63.2018.811.0086, em trâmite na Primeira Vara desta Comarca, 

remeta-se o feito àquela vara, com o consequente apensamento dos 

processos. Às providências. Nova Mutum/MT, 1 de julho de 2018 LUCIANA 

DE SOUZA CAVAR MORETTI Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000943-26.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO)

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO)

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

W.A.DOS SANTOS - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ 1000943-26.2018.8.11.0086 Vistos. Da analise do feito, 

verifico que o autor juntou o documentos do ID 13347338 com orientação 

da página equivocada, o que inviabiliza a análise do feito. Outrossim, 
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impõe registrar que a teor do disposto no artigo 32 da Resolução nº 

03/2018 do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, é de 

responsabilidade do peticionante a classificação e organização de 

documentos de forma a facilitar o exame dos autos. Senão, vejamos: “Art. 

32. Será de responsabilidade do peticionante a classificação e 

organização dos documentos digitais ou digitalizados e anexados às 

petições eletrônicas, de forma a facilitar o exame dos autos digitais. § 1º 

Os arquivos a serem juntados aos autos eletrônicos deverão utilizar 

descrição que identifique, resumidamente, os documentos neles contidos 

e, se for o caso, os períodos a que se referem e, individualmente 

considerados, devem trazer os documentos da mesma espécie, 

ordenados cronologicamente e apresentados na posição correta para 

leitura. § 2º O preenchimento dos campos “Descrição” e “Tipo de 

Documento”, exigido pelo Sistema PJe para anexar arquivos à respectiva 

petição, deve guardar correspondência com a descrição conferida aos 

arquivos. § 3º Na hipótese de classificação equivocada dos documentos 

que possa dificultar o julgamento do mérito ou comprometer a célere 

tramitação, o magistrado determinará a emenda da petição, na forma do 

artigo 321, caput, do CPC. § 4º Não sanada a anomalia, o magistrado 

determinará a retirada da visibilidade do documento ou, em se tratando de 

petição inicial, procederá na forma do parágrafo único do artigo 321, 

caput, do CPC. § 5º Quando a forma de apresentação dos documentos 

puder ensejar prejuízo à prestação jurisdicional e ao exercício do 

contraditório e da ampla defesa, poderá o magistrado determinar nova 

apresentação, bem como a exclusão dos anteriormente juntados.” Assim, 

determino a emenda a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, a fim de que o 

autor apresente o documento registrado sob o ID 13347338 com a 

orientação na página de forma correta, com fulcro no artigo 321 do Código 

de Processo Civil, sob pena de indeferimento da inicial. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Nova Mutum/MT, 30 de junho de 2018. LUCIANA 

DE SOUZA CAVAR MORETTI Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 115275 Nr: 1479-54.2018.811.0086

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União Comércio de Insumos Agrícolas Ltda, José 

Hamilton Rodrigues, Thais Elaine Ribeiro, Alex Denker Filho, Eunice Moride 

Souza Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Almino Afonso Fernandes - 

OAB:3498-B/MT, LUCIANO TEIXEIRA BARBOSA PINTO - OAB:11974

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. (...) Assim, a extinção ocorrerá sem julgamento do mérito, a teor 

do disposto no artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil. In verbis: 

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: V - reconhecer a 

existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada; Sem mais 

delongas, a extinção do feito sem o julgamento do mérito, ante a 

litispendência dos pedidos feitos nos presentes embargos à execução e a 

ação de consignatória, declaratória e condenatória de nº 

2909-75.2017.811.0086 – Código 104298 é medida que se impõe. Ante 

todo o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 485, inciso V, do Novo Código de Processo Civil. 

Custas pelos embargantes. Após o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas e anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 109234 Nr: 5578-04.2017.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): União Comércio de Insumos Agrícolas Ltda, 

José Hamilton Rodrigues, Thais Elaine Ribeiro, Alex Denker Filho, Eunice 

Moride Souza Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS ARMANDO SILVA 

MAGGIONI - OAB:OAB/MT 14.733-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. [...] Assim, ANULO AS PENHORAS DE FLS. 281/283 e, por 

consequência, determino: i) Expeça-se carta precatória à Comarca de 

Paranatinga/MT para penhora e avaliação do imóvel registrado sob a 

matrícula 5.031 do Cartório de Registro de Imóveis daquela Comarca; ii) 

Expeça-se carta precatória à Comarca de Mangabeiras/MA para penhora 

e avaliação dos imóveis registrados sob às matrículas nº 2.437, 2.438 e 

2.439 do Cartório de Registro de Imóveis daquela Comarca; Em relação ao 

auto de avaliação do imóvel registrado sob a matrícula nº 2.618 do Cartório 

de Registro de Imóveis de Nova Mutum/MT, não verificando 

inconsistências que possa acarretar a nulidade do auto de avaliação de 

fls. 279, bem como ausentes eventuais impugnações pelas partes, 

procedo à sua HOMOLOGAÇÃO, para que surta seus demais efeitos. 

Sendo assim, DEFIRO o pedido formulado pelo exequente às fls. 286/288. 

Para a realização da hasta pública do citado bem, nomeio como leiloeiro 

judicial Oficial o Sr. FLARES AGUIAR DA SILVA, com endereço na Rua 

Ulisses Cuiabano, nº 135, Bairro Poção Cuiabá, CEP: 78.015-625, 

Cuiabá-MT. Tem-se que o bem penhorado já fora avaliado, nos termos dos 

artigos 870 a 875 do CPC, designe-se hasta pública para alienação dos 

bens imóveis e, desde já, determino a inserção, em pauta própria, as datas 

para 1ª e 2ª praças, observando-se o prazo mínimo de 10 (dez) e o 

máximo de 30 (trinta) dias entre uma e outra, publicando-se os editais, em 

conformidade aos artigos 880 a 903 do CPC. Em observância ao disposto 

no artigo 1.100 CNGC/2017 e art. 24, parágrafo único do Decreto 

21.981/32, fixo, a título de taxa de comissão, o percentual de 5% (cinco 

por cento) do valor da arrematação, que deverá ser paga ao Leiloeiro 

Oficial. Em caso de adjudicação ou remição, arbitro honorários em 2,5% 

(dois e meio por cento). Intimem-se as partes das datas das praças. 

Realizadas as praças, lavre-se termo de ocorrência e, decorrido 24 (vinte 

e quatro) horas do ato, lavre-se Auto de Arrematação. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 104298 Nr: 2909-75.2017.811.0086

 AÇÃO: Tutela Antecipada Antecedente->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União Comércio de Insumos Agrícolas Ltda, Alex Denker 

Filho, José Hamilton Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Almiro Afonso Fernandes - 

OAB:MT3498/B, LUCIANO TEIXEIRA BARBOSA PINTO - OAB:11974, 

LUIS ARMANDO SILVA MAGGIONI - OAB:OAB/MT 14.733-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edir Luciano Martins 

Manzano Junior - OAB:8688/MT, KAREN TIEMI FREITAS ANBO - 

OAB:14097

 Vistos.

Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo requerente União 

Comércio de Insumos Agrícolas LTDA às fls. 852/856 e Dow 

Agrosciences Industrial LTDA às fls. 857/860, alegando que o decisum 

estaria eivado de omissão.

 Assim, recebo os presentes embargos, em eu efeito interruptivo, 

consoante preceitua o art. 1.026 do Código de Processo Civil, eis que 

tempestivamente apresentados, conforme certificado à fl. 863.

 Considerando os efeitos infringentes atribuídos aos embargos de 

declaração manejados pela embargante e tendo em vista a necessidade 

de se garantir a efetividade do princípio do contraditório no presente caso, 

uma vez que eventual reconhecimento das omissões e contradições 

mencionadas poderá acarretar na modificação do conteúdo da decisão 

atacada, intime-se a parte contrária para apresentar suas contrarrazões 

nos autos no prazo de 05 (cinco) dias.

 Após, voltem-me conclusos para decisão.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 78400 Nr: 1768-26.2014.811.0086

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A União

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vamberto Mafissoni - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador(a) da Fazenda 

Nacional - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Simão - OAB:MT 

10.066-B, Thamires Hohenberger Mafissoni - OAB:MT 18783

 Vistos.
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Defiro o requerimento de fl. 104 e, por consequência, DETERMINO o 

arquivamento do feito, com fundamento no artigo 40, § 2º, da Lei nº 

6.830/80.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 96440 Nr: 4033-30.2016.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gelcedi Silvestro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC Bank Brasil S/A - Nova Mutum

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leandro Henrique de Souza 

Neves - OAB:MT 20.328

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA proposta por GELCEDI SILVESTRO em 

face de HSBC BANK BRASIL S/A – BANCO MULTIPLO, ambos qualificados 

nos autos.

À fl. 43, a parte requerente informou o desinteresse no prosseguimento do 

feito, motivo pelo qual pugnou pela extinção do feito.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento e Decido.

Ante o pedido formulado pela parte autora (fl. 43), é de rigor a extinção do 

feito sem resolução de mérito, mesmo sem a concordância do requerido, 

em virtude de não ter sido devidamente citado.

 Ante o exposto, e por tudo que nos autos consta, defiro integralmente o 

pedido à fl. 43 e JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código Processual Civil.

Custas pelo requerente, a teor do disposto 90, caput, do Código de 

Processo Civil.

 Certificado o trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquive-se com 

as baixas e anotações necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Às providências necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 113937 Nr: 702-69.2018.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THALITA MOREIRA TOMAS DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Raphael Neves Costa - 

OAB:12411-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO proposta pelo AYMORÉ 

CRÉDITO, FINANCIAMENTO e INVESTIMENTO S/A em face de THALITA 

MOREIRA TOMAS DO NASCIMENTO, ambos qualificados nos autos.

Às fls. 22, a parte requerente informou o desinteresse do prosseguimento 

do feito.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento e Decido.

Ante o pedido formulado pela parte autora (fl. 22), é de rigor a extinção do 

feito sem resolução de mérito, mesmo sem a concordância do requerido, 

ao passo que não citado no feito.

Ante o exposto, e por tudo que nos autos consta, defiro integralmente o 

pedido à fl. 22 e JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código Processual Civil.

Proceda-se ao recolhimento de eventual mandado de busca e apreensão 

expedido, bem como a baixa de eventual restrição existente no veículo, 

oficiando-se o CIRETRAN local e DETRAN, bem como ao 

desentranhamento dos documentos que instruem a inicial.

Após o trânsito em julgado, certifique-se e, em seguida, arquive-se com as 

baixas e anotações necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Às providências necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 103405 Nr: 2384-93.2017.811.0086

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Regional Telhas Indústria e Comércio de Produtos 

Siderurgicos Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aços Mutum Ltda - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mary Christiane Bertaia Dal 

Maso - OAB:MT 13.390

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de AÇÃO MONITÓRIA visando ao pagamento de quantia certa em 

dinheiro, promovida pela REGIONAL TELHAS INDUSTRIA E COMÉRCIO DE 

PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA em face da requerida AÇOS MUTUM 

LTDA - EPP, ambos já qualificados nos autos.

Deferida de plano a expedição do mandado de pagamento, as devedoras 

foram citadas pessoalmente à fl. 48.

Entretanto não quitaram o débito, bem como não ofereceram embargos e 

tampouco constituíram procurador nos autos, conforme certidão de fl. 49.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Não havendo embargos monitórios nem pagamento da dívida, CONVERTO 

a decisão inicial mandamental em título executivo judicial. Igualmente, 

CONVERTO o mandado inicial em mandado executivo, nos termos do artigo 

701, § 2°, do Código de Processo Civil/2015.

PROCEDA-SE ÀS RETIFICAÇÕES NO SISTEMA APOLO, 

CONVERTENDO-SE A PRESENTE AÇÃO MONITÓRIA EM EXECUÇÃO.

Assim, intime-se o exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

apresentar demonstrativo de débito atualizado, bem como para dar 

prosseguimento ao feito, requerendo o que lhe for de direito, sob pena de 

extinção.

 Após, retornem os autos conclusos.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 98105 Nr: 5176-54.2016.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosenildo Alves Cordeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, 

Banco Losango S.A. - Banco Múltiplo, Dismobras Import, Export e Distri. De 

Moveis e Ele.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo da Pieve - OAB:MT 

11284-A, Marlucy Pereira da Silva - OAB:MT 16.016

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os autos para intimar a parte 

autora, na pessoa do seu procurador, acerca do cadastramento no 

sistema de arrecadação do TJMT do pedido de parcelamento das custas, 

podendo acessar diretamente no site do TJMT/EMISSÃO DE GUIAS 

ONLINE/DISTRIBUIÇÃO/MEDIAÇÃO, ao lançar o numero do processo, 

automaticamente, o sistema alertará a seguinte mensagem: "Existe um 

parcelamento ou desconto cadastrado para esse processo deseja emitir 

sua Guia", consoante informação de fl. 123.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 114275 Nr: 879-33.2018.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA LEONICE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Samuel da Silveira - 

OAB:MT 9.948-A, Jamil Alves de Souza - OAB:MT 12.880
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO proposta pelo AYMORÉ 

CRÉDITO, FINANCIAMENTO e INVESTIMENTO S/A em face de MARIA 

LEONICE DA SILVA, ambos qualificados nos autos.

Às fls. 22, a parte requerente informou o desinteresse do prosseguimento 

do feito.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento e Decido.

Ante o pedido formulado pela parte autora (fl. 22), é de rigor a extinção do 

feito sem resolução de mérito, mesmo sem a concordância do requerido, 

ao passo que não citado no feito.

Ante o exposto, e por tudo que nos autos consta, defiro integralmente o 

pedido à fl. 22 e JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código Processual Civil.

Proceda-se ao recolhimento de eventual mandado de busca e apreensão 

expedido, bem como a baixa de eventual restrição existente no veículo, 

oficiando-se o CIRETRAN local e DETRAN, bem como ao 

desentranhamento dos documentos que instruem a inicial.

Após o trânsito em julgado, certifique-se e, em seguida, arquive-se com as 

baixas e anotações necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Às providências necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 118455 Nr: 2991-72.2018.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Zadir Ângelo, Mara Fernanda Angelo Ismael

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Janio Hernes, Gilson Maffini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriane Marcon - OAB:MT 

4660-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Analisando os autos, verifico que a parte autora requereu os benefícios 

da justiça gratuita, contudo, nada comprovou.

Ademais, as procurações de fls. 11 e 15 se tratam de cópias, bem como 

não trouxe aos autos a certidão de trânsito em julgado da sentença que 

homologou o acordo.

 Dessa forma, intime-se o patrono dos exequentes para, nos termos dos 

artigos 320 e 321 do Código de Processo Civil, emendar a inicial, 

recolhendo o valor das custas ou comprovar a impossibilidade de fazê-lo, 

bem como juntar aos autos as procurações originais e a certidão de 

trânsito em julgado da sentença que homologou o acordo, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos do artigo 

321, parágrafo único, do mesmo Código.

Por fim, determino que os autos sejam apensados ao processo de nº 

1111-36.2004.811.0086 – Código 15213.

Após, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me conclusos.

Às providências necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 74372 Nr: 2901-40.2013.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Airton Paulo Cabral

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adilson Luis Stefanello

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leandro Westphalen Michel - 

OAB:MT 7.262-B, Paulo de Morais Almeida Junior - OAB:MT 13.044

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Felipe Lammel - 

OAB:MT 7.133

 Vistos.

Defiro o requerimento de fl. 67 e, por consequência, determino a baixa da 

averbação do presente processo junto à matricula nº 14773 do Cartório de 

Registro de Imóveis de Nova Mutum.

Após, retornem os autos ao arquivo.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 79101 Nr: 2326-95.2014.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agmar Fortes Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adalberto José Basso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Rafael Buss - OAB:MT 

7.023-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cumpra-se o disposto no acórdão de fls. 65/67, devendo ser procedida a 

citação do executado por edital.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 54680 Nr: 2161-19.2012.811.0086

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adir Freo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Trajano Camargo dos Santos - 

OAB:MT 9.171-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anely de Moraes Pereira 

Merlin - OAB:13.571-B, Cinara Campos Carneiro - OAB:8521-MT, 

Helenise Sesti Reghelin - OAB:RS 57752, Kamill Santana Castro e 

Silva - OAB:11887-B, Romeu de Aquino Nunes - OAB:3770/MT

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS proposta 

por ADIR FREO em face de BANCO DO BRASIL, todos já qualificados nos 

autos.

 À fl. 198, homologado o acordo, bem como determinada a intimação do 

exequente para se manifestar acerca do cumprimento do acordo, sob 

pena de concordância tácita.

 À fl. 199, certidão de decurso de prazo para manifestação do exequente.

 Vieram os autos conclusos.

 É o relatório.

Decido.

Tendo em vista que houve a quitação integral do débito, JULGO EXTINTO o 

presente feito, com fulcro no artigo 924, inciso II, do NCPC.

Decorrido o prazo para interposição de recurso, sem que este seja 

manejado, certifique-se o trânsito em julgado, arquivando-se os autos, 

com as baixas e cautelas de estilo.

 Custas na forma do acordo.

 Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 74039 Nr: 2558-44.2013.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Volkswagen S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Auto Posto Cidade Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:MT 4482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. (...) Desse modo, como se extrai dos autos, não houve a 

triangularização da relação processual, sendo possível, portanto, o 

aditamento à peça inicial. Ante o exposto, com fundamento nos artigos 

329, caput, incisos I e II do Novo Código de Processo Civil c/c artigo 5° do 

Decreto Lei 911/69, defiro o pleito constante às fls. 219/220 para acolher o 

pedido de conversão da ação de busca e apreensão em execução, nos 

termos expostos. Proceda-se a retificação da capa dos autos e as 

devidas anotações no cartório distribuidor. Após, cite-se o executado 

para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento do débito. Concedo 

ao Sr. Oficial de Justiça os benefícios dos parágrafos 1º e 2º, do artigo 

212 do Código Processual Civil. Fixo os honorários advocatícios a serem 

pagos pela parte executada no montante de 10% (dez por cento) sobre o 

valor da causa, ressaltando-se quanto ao benefício do art. 827, § 1º do 

Código de Processo Civil. Indefiro o pedido de arresto "online" por meio do 
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sistema Bacenjud, Renajud e Infojud (fl. 219/220), uma vez que este 

somente é possível se demonstrado pelo exequente que esgotou todos os 

meios de localização das executadas, o que não restou configurado. (...) 

Desse modo, intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, informar o endereço da executada ou comprovar por meio de juntada 

de documentos nos autos que tentou localizar o endereço, sob pena de 

extinção. Ressalto que parte pode se utilizar da consulta a bancos de 

dados privados, como o disponibilizado pela Associação Comercial deste 

Município. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 108017 Nr: 4966-66.2017.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jackeline Emanoella Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE AUGUSTO DE REZENDE 

JUNIOR - OAB:MT 19.339-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.207 da CNGC, impulsiono 

estes autos para intimar a parte autora para que providencie o pagamento 

da diligência do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, mediante a 

expedição de guia de recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu 

Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, regulamentada pelo 

Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é calculado pelo sistema 

conforme o local indicado para a realização da diligência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 103957 Nr: 2731-29.2017.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vercilei José Arbugeri

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleuda da Silva de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eder Resino Junior - OAB:MT 

22.198

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Pedro Franz - OAB:MT 

14.594

 Nos termos da legislação vigente e artigo 1.209 CNGC/MT, impulsiono os 

autos com a finalidade de que seja intimada a parte devedora, na pessoa 

de seu advogado, para que no prazo de 15 (quinze) dias pague 

voluntariamente a quantia devida descrita às fls. 63/64, no valor de R$ 

9.977,77, sob pena do acréscimo da multa de 10%, bem como dos 

honorários advocatícios também em 10%, nos moldes do artigo 523 e 

seguintes do CPC, a teor da decisão de fl. 67.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 83780 Nr: 1269-08.2015.811.0086

 AÇÃO: Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Genezio Miranda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Santa Rita do Trivelato - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Gustavo Fernandes - 

OAB:MT 14.916-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ernandes Rodrigo Strey - 

OAB:7611/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 056/07, impulsiono 

estes autos para intimar o advogado Bruno Augusto Rodrigues da Silva 

para que devolva o processo em Cartório, no prazo de 48 horas, em razão 

de solicitação da Corregedoria Geral da Justiça para efeito de Correição, 

sobpena de busca e apreensão.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 81624 Nr: 4413-24.2014.811.0086

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexandro Correa da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON EMILIA DA ROCHA - 

OAB:22746/O

 Autos nº 4413-24.2014.811.0086 Código 81624

Recuperando: Alexandro Correa da Silva

Vistos.

Trata-se de EXECUTIVO DE PENA em desfavor do reeducando 

ALEXANDRO CORREA DA SILVA, devidamente qualificado nos autos, a 

pena total de 17 (dezessete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em 

regime inicial fechado.

Às fls. 145/146, o representante do Ministério Público pugnou pela remição 

de 16 (dezesseis) dias na pena do reeducando referente aos dias 

laborados durante os meses de dezembro de 2015 e janeiro de 2016, a 

elaboração de novo cálculo de liquidação de pena, considerando a 

remição ora tratada.

Às fls. 146-v, a defesa do réu concordou com o pleito ministerial.

É o breve relato.

Fundamento e Decido.

Inicialmente, verifico que assiste razão ao Parquet em sua manifestação, 

pelos motivos que serão consignados abaixo:

Segundo a regra estabelecida pelo artigo 126, § 1º, inciso II, da Lei das 

Execuções Penais, o condenado poderá remir, por trabalho, parcela da 

execução da sanção, sendo que a contagem será feita à razão de 01 

(um) dia de pena para cada 03 (três) dias de trabalho.

Nesse diapasão, verifico que o condenado em apreço possui 16 

(dezesseis) dias a remir de sua pena privativa de liberdade, uma vez que 

laborou por 48 (quarenta e oito) dias nos meses de dezembro/2015 e 

janeiro/2016, conforme planilhas de serviço de fls. 137 e 143.

Sendo assim, DECLARO REMIDOS 16 (dezesseis) dias da pena do 

reeducando ALEXANDRO CORREA DA SILVA.

Elabore-se novo cálculo de pena incluindo-se os dias remidos nesta 

oportunidade.

Após a elaboração do novo cálculo, abra-se vistas à Parquet e à 

Defensoria Pública.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Mutum/MT, 16/05/2016.

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 83780 Nr: 1269-08.2015.811.0086

 AÇÃO: Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Genezio Miranda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Santa Rita do Trivelato - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Gustavo Fernandes - 

OAB:MT 14.916-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ernandes Rodrigo Strey - 

OAB:7611/MT

 Vistos.

Em observância aos princípios da economia processual e da razoável 

duração dos processos [CF/88, art. 5, inc. LXXVIII], digam as partes, no 

prazo de (5) cinco dias, nos termos do artigo 218, §3°, do CPC, sobre as 

provas que pretendem produzir, sob pena de preclusão, indicando sua 

necessidade e pertinência, ocasião em que o processo deverá retornar 

concluso ao gabinete para saneamento e/ou designação de audiência, 

conforme o caso.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 105034 Nr: 3310-74.2017.811.0086

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Divina Graziela Alves Nogueira ME, Divina Graziela 

Alves Nogueira, Adriano da Conceição

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo de Almeida Vilela - 

OAB:MT / 9.538

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos. A requerente Divina Graziela Alvez Nogueira trouxe aos autos 

seu comprovante de rendimentos demonstrando receber o valor anual de 

R$ 8.200(oito mil e duzentos reais), conforme Declaração de Imposto de 

Renda. A empresa Divina Graziela Alves Nogueira – ME demonstrou o 

rendimento anual de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), conforme Declaração 

de Imposto de Renda, bem como possui um carro VW/Gol 1.0, ano 2011, 

placa NPF2941. Do mesmo modo, o requerente Adriano da Conceição 

demonstrou receber o valor anual de R$14.200,00 (quatorze mil e 

duzentos reais), conforme Declaração de Imposto de Renda. Além disso, o 

autor dispõe de uma moto Honda/XR 250 Tornado 2003, placa 

JZV6057.Por fim, estando ambos patrocinados por advogado particular, 

evidente um mínimo de condição financeira para arcar com os custos de 

uma ação judicial. Tudo tem um custo, assim como o processo judicial. Há 

o custo dos prédios onde se processam os atos judiciais; o dos juízes e 

dos servidores da justiça; o custo dos peritos e o dos advogados. A maior 

parte do custo dos processos é suportada pelo Estado e, portanto, pelos 

contribuintes dos tributos estatais. Apenas uma pequena parcela é 

cobrada dos usuários dos serviços forenses. Logo, aquele que deseja 

ajuizar ação perante o Poder Judiciário deve arcar com as custas e taxas 

processuais, a não ser que comprove que não possui condições 

econômicas para tanto, o que está longe de ser o caso dos autos. Posto 

isso, INDEFIRO O REQUERIMENTO PARA CONCESSÃO DA ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA aos requerentes Divina Graziela Alves Nogueira – 

Me, Divina Graziela Alves Nogueira e Adriano da Conceição, em virtude 

dos autores não terem demonstrado a sua condição de hipossuficiência. 

Desta forma, proceda-se à intimação dos requerentes para recolher as 

custas e taxas processuais no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do 

artigo 290 do Novo Código de Processo Civil, sob pena de indeferimento 

da inicial. Decorrido o prazo, certifique-se e tornem os autos conclusos. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 52613 Nr: 3468-42.2011.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Itaucard S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Olinda Jane Barros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Washington Faria de Siqueira - 

OAB:MT 18.071-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos.

Intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar 

prosseguimento ao feito, requerendo o que lhe for de direito, sob pena de 

extinção.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 70254 Nr: 2797-82.2012.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Sérgio Roehrs (Hotel e Restaurante da Kasa)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José de Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Rafael Buss - OAB:MT 

7.023-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leandro Westphalen Michel 

- OAB:MT 7.262-B, Paulo de Morais Almeida Junior - OAB:MT 13.044

 Vistos.

Indefiro o pedido de penhora online de ativos financeiros e veículos 

automotores por meio dos sistemas Bacenjud e Renajud (fl. 77), devido a 

parte não apresentar a memória de cálculo atualizada.

Desse modo, intime-se a parte exequente a fim de, no prazo de 10 (dez) 

dias, trazer aos autos o que lhe é devido.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 108315 Nr: 5111-25.2017.811.0086

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joice Franciele Wagner

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivonir Alves Dias - OAB:MT 

13.310, Roberson Siqueira de Melo - OAB:MT 18.701

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Trata-se de AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO E CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 

proposta por JOICE FRANCIELE WAGNER em face de YMPACTUS 

COMERCIAL LTDA, ambos devidamente qualificados nos autos.

Mantenho a decisão de fl. 103 que indeferiu a concessão da assistência 

judiciária gratuita, ante o desprovimento do recurso de agravo de 

instrumento pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (fls. 

105/106).

Desse modo, intime-se o exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

nos termos dos artigos 320 e 321 do Novo Código de Processo Civil, 

recolher o valor das custas e despesas processuais, sob pena de 

indeferimento da inicial.

Decorrido o prazo sem a juntada dos comprovantes das custas 

processuais, certifique-se e tornem os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 111504 Nr: 6809-66.2017.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Mocellin- Loteamento Jardim Europa, Paulo 

Mocellin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Hélio Machado Jaques

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO COM PEDIDO DE TUTELA 

URGÊNCIA proposto por PAULO MOCELLIN – LOTEAMENTO JARDIM 

EUROPA em face do JOÃO HÉLIO MACHADO JAQUES, todos já 

qualificados nos autos.

 À fl. 108, as partes informaram o pagamento integral das parcelas em 

atraso, ocasião em que pugnaram pela extinção do feito, bem como 

renunciaram o prazo recursal.

 Vieram os autos conclusos.

 É o relatório.

Decido.

Tendo em vista que houve a quitação integral do débito, JULGO EXTINTO o 

presente feito, com fulcro no artigo 924, inciso II, do NCPC.

Ante a desistência do prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado, 

arquivando-se os autos, com as baixas e cautelas de estilo.

 Custas pelo requerido.

 Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 109711 Nr: 5809-31.2017.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSMAR CORREA CONCEIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV Financeira S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AYME GARCIA OLIVEIRA - 

OAB:401568

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. Na dicção do art. 321 do CPC, verificando o juiz que a petição 

inicial não preenche os requisitos exigidos nos artigos 319 e 320, ou que 

apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de 

mérito, determinará que o autor a emende, ou a complete, no prazo de 15 

(quinze) dias. Caso o autor não cumpra a diligência acima, o juiz indeferirá 

a petição inicial, sem julgamento de mérito. Da análise do feito, verifico que 

após ter sido facultado ao autor o pagamento das custas processuais e 

taxas judiciárias, inclusive de forma parcelada, o autor nada manifestou, 

deixando transcorrer in albis o prazo para tanto. É cediço que nos casos 

de extinção do processo por abandono da causa necessário se faz a 

intimação pessoal da parte Autora para, no prazo de 48 (quarenta e oito) 
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horas, suprir a falta (Inteligência do Art. 485, incisos II e III, e §1º, do CPC). 

Contudo, na presente hipótese, a extinção dar-se-á pelo indeferimento da 

petição inicial, em razão da ausência do recolhimento das custas, as quais 

são fundamentais ao prosseguimento do feito, quando desrespeitado pelo 

próprio autor da ação. A propósito, esse é o entendimento do Egrégio 

TJ/MT: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE 

VEÍCULO – EMENDA DA INICIAL – NÃO ATENDIMENTO – INDEFERIMENTO – 

EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ART. 267, I, CPC – 

INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA – DESNECESSIDADE – 

SENTENÇA MANTIDA. Não se tratando de hipótese de extinção do 

processo por desídia (CPC, 267, III) e sim de descumprimento da ordem de 

emenda, desnecessária a intimação pessoal do autor neste sentido. (Ap, 

96025/2011, DES.PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data 

do Julgamento 18/04/2012, Data da publicação no DJE 03/05/2012) Isto 

posto, indefiro a inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único do CPC e 

JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO o presente feito, com 

fundamento no art. 485, I, do CPC. Custas pelo requerente, a teor do 

disposto no artigo 90 do Código de Processo Civil. Após o trânsito em 

julgado, arquive-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 103650 Nr: 2546-88.2017.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aços Mutum Ltda - EPP, Idu Costa, FLÁVIO AUGUSTO 

CIVALSCI COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Crédito dos Médicos, 

Profissionais da saúde e empresários de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo de Almeida Vilela - 

OAB:MT / 9.538

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandro Tarcísio 

Almeida da Silva - OAB:MT 4.677, MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - 

OAB:MT 9.247, Pedro Sylvio Sano Litvay - OAB:7.042/MT

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL proposta por AÇOS 

MUTUM LTDA – EPP em face de COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS 

MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO 

GROSSO, ambos já qualificados nos autos.

 Às fls. 237/239, acordo entabulado entre as partes.

 À fl. 242, homologado o acordo.

 À fl. 20/21, informado o cumprimento do acordo.

 Vieram os autos conclusos.

 É o relatório.

Decido.

Tendo em vista que houve a quitação integral do débito, JULGO EXTINTO o 

presente feito, com fulcro no artigo 924, inciso II, do NCPC.

Custas e honorários na forma do acordo.

 Decorrido o prazo para interposição de recurso, sem que este seja 

manejado, certifique-se o trânsito em julgado, arquivando-se os autos, 

com as baixas e cautelas de estilo.

 Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 96229 Nr: 3905-10.2016.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Josefina Nunes Maia Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Centro Norte - BANCO SICREDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Artur Barros Freitas Osti - 

OAB:MT 18.335, Marcelo Pacheco da Silva Osti - OAB:19.013-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos.

Em observância aos princípios da economia processual e da razoável 

duração dos processos [CF/88, art. 5, inc. LXXVIII], digam as partes, no 

prazo de (05) cinco dias, nos termos do artigo 218, § 3º, do Código de 

Processo Civil, sobre as provas que pretendem produzir, sob pena de 

preclusão, indicando sua necessidade e pertinência, ocasião em que o 

processo deverá retornar concluso ao gabinete para saneamento, 

designação de audiência e/ou julgamento antecipado, conforme o caso.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 76003 Nr: 4580-75.2013.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Jose de Santana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jobe Barreto de Oliveira - 

OAB:MT 8404

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se o requerido para, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar 

sobre o pedido de desistência formulado pelo requerente na certidão de fl. 

72, sob pena de concordância tácita.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 101891 Nr: 1401-94.2017.811.0086

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdFOD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Célia Vieira Serpa da Cunha - 

OAB:6.518/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. Na dicção do art. 321 do CPC, verificando o juiz que a petição 

inicial não preenche os requisitos exigidos nos artigos 319 e 320, ou que 

apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de 

mérito, determinará que o autor a emende, ou a complete, no prazo de 15 

(quinze) dias. Caso o autor não cumpra a diligência acima, o juiz indeferirá 

a petição inicial, sem julgamento de mérito. Da análise do feito, verifico que 

após ter sido facultado ao autor a emenda a inicial para juntar aos autos 

os documentos de forma legível, o autor nada manifestou, deixando 

transcorrer in albis o prazo para tanto. É cediço que nos casos de 

extinção do processo por abandono da causa necessário se faz a 

intimação pessoal da parte Autora para, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, suprir a falta (Inteligência do Art. 485, incisos II e III, e §1º, do CPC). 

Contudo, na presente hipótese, a extinção dar-se-á pelo indeferimento da 

petição inicial, em razão da ausência de apresentação dos documentos 

legíveis, os quais são fundamentais ao prosseguimento do feito, quando 

desrespeitado pelo próprio autor da ação. A propósito, esse é o 

entendimento do Egrégio TJ/MT: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE VEÍCULO – EMENDA DA INICIAL – NÃO 

ATENDIMENTO – INDEFERIMENTO – EXTINÇÃO DO FEITO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ART. 267, I, CPC – INTIMAÇÃO PESSOAL DA 

PARTE AUTORA – DESNECESSIDADE – SENTENÇA MANTIDA. Não se 

tratando de hipótese de extinção do processo por desídia (CPC, 267, III) e 

sim de descumprimento da ordem de emenda, desnecessária a intimação 

pessoal do autor neste sentido. (Ap, 96025/2011, DES.PEDRO 

SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 18/04/2012, 

Data da publicação no DJE 03/05/2012) Isto posto, indefiro a inicial, nos 

termos do art. 321, parágrafo único do CPC e JULGO EXTINTO SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO o presente feito, com fundamento no art. 485, I, 

do CPC. Custas pelo requerente, a teor do disposto no artigo 90 do Código 

de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 75700 Nr: 4267-17.2013.811.0086

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MdCI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Gustavo Fernandes - 

OAB:MT 14.916-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102874/7/2018 Página 577 de 859



Intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar 

prosseguimento ao feito, requerendo o que lhe for de direito, sob pena de 

extinção.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 44192 Nr: 3578-12.2009.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eliane Nepomuceno

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Márcia Maria da Silva - OAB:MT 

8922-A, Ricardo Neves Costa - OAB:MT 12.410-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA proposto por BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A em face de ELIANE NEPOMUCENO, 

ambos qualificados nos autos.

À fl. 88, o requerente informou o desinteresse no prosseguimento do feito.

 Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento e Decido.

Ante o pedido formulado pela parte autora (fl. 88), é de rigor a extinção do 

feito sem resolução de mérito.

Ante o exposto, e por tudo que nos autos consta, defiro integralmente o 

pedido à fl. 88 e JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código Processual Civil.

Custas pela requerente, a teor do disposto no artigo 90, caput, do Código 

de Processo Civil.

 Certificado o trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquive-se com 

as baixas e anotações necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Às providências necessárias.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 84325 Nr: 1584-36.2015.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: STH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:, Elisangela dos Santos Paulino - 

OAB:21.674-O/OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Gustavo Fernandes - 

OAB:MT 14.916-B

 Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA apresentado por SÍRIA 

TEREZINHA HEINTZE em face de APARECIDO DONIZETE DOS SANTOS, 

processando-se nos moldes do art. 523 e seguintes do Novo Código de 

Processo Civil, pelos qual requer o pagamento do valor convencionado no 

acordo homologado por este juízo.

Defiro o pedido de desarquivamento de fl.67.

Intime-se o executado para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento voluntário da dívida, nos termos do art. 523, § 1º do CPC.

Fica advertido ao executado que o não pagamento, no prazo legal, 

ocasionará acréscimo de multa de 10% (dez por cento).

Decorrido o prazo ao executado, sem manifestação, certifique-se e 

intime-se o exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar 

prosseguimento ao feito, requerendo o que lhe for de direito.

Após, conclusos.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 72195 Nr: 695-53.2013.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Disal Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Any Maria Cavani

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edemilson Koji Motoda - 

OAB:231.747

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Indefiro o requerimento de fl. 130, visto que não há nos autos qualquer 

comprovação de que tenha sido realizada a restrição judicial do bem via 

sistema Renajud.

 No mais, aguarde-se o cumprimento da carta de citação.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 86217 Nr: 2670-42.2015.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Neide Jeronimo de Oliveira Duarte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A, Boa 

Vista Serviços S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leonardo Drumond Gruppi - 

OAB:SP 163.781

 Vistos.

Intimem-se as partes, cientificando-os sobre o retorno dos autos, bem 

como para requerer o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Certificado nos autos o decurso do prazo, sem manifestação ou 

requerimento, arquivem-se com as anotações e baixas de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 110250 Nr: 6072-63.2017.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcione da Silva Passos

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Oliani Raspini - OAB:MT 14.330, 

Roberta Wobeto Baraldi - OAB:MT 14.381, Rocilda Maria Morais 

Costa - OAB:MT 23.582

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. Retifique-se o nome da requerente Marcione Souza Passos e não 

Marcione da Silva Passos como consta em petição de fls 32/33. 

Considerando que a requerente trouxe aos autos seu comprovante de 

rendimentos demonstrando receber o valor de R$ 3.300,00 ( três mil e 

trezentos reais) de renda como autônoma, bem como a autora possui 3 

(três) carros, Toyota Etios SD XLS15 AT 2016, modelo 2017, placa 

QBI5869, Renault Scenic RT 1.6 16v 2000, modelo 2001, placa KAL0717, 

Fiat Fiorino Trekking 1995, modelo 1996, placa CCX1782, e uma moto 

Honda Biz 125 ES 2007, modelo 2008, placa NIZ7699, além do fato de 

estar sendo patrocinado por advogados particulares, evidente um mínimo 

de condição financeira para arcar com os custos de uma ação judicial. 

Tudo tem um custo, assim como o processo judicial. Há o custo dos 

prédios onde se processam os atos judiciais; o dos juízes e dos 

servidores da justiça; o custo dos peritos e o dos advogados. A maior 

parte do custo dos processos é suportada pelo Estado e, portanto, pelos 

contribuintes dos tributos estatais. Apenas uma pequena parcela é 

cobrada dos usuários dos serviços forenses. Logo, aquele que deseja 

ajuizar ação perante o Poder Judiciário deve arcar com as custas e taxas 

processuais, a não ser que comprove que não possui condições 

econômicas para tanto, o que está longe de ser o caso dos autos. Posto 

isso, INDEFIRO O REQUERIMENTO PARA CONCESSÃO DA ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA a requerente Marcione Souza Passos, em virtude 

do autor não ter demonstrado a sua condição de hipossuficiência. Desta 

forma, proceda-se à intimação da requerente para recolher as custas e 

taxas processuais no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 290 

do Novo Código de Processo Civil, sob pena de indeferimento da inicial. 

Decorrido o prazo, certifique-se e tornem os autos conclusos. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 53827 Nr: 1327-16.2012.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 
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Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L Pereira da Silva EPP, Luiz Pereira da Silva, 

Maria de Lourdes Costa da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos. Indefiro o pedido de arresto "online" por meio dos sistemas 

Bacenjud e Renajud (fls. 112/113), mantenho a decisão de fl.111, uma vez 

que este somente é possível se demonstrado pelo exequente que esgotou 

todos os meios de localização das executadas, o que não restou 

configurado. Nesse sentido segue o seguinte julgado: "Execução. Arresto 

on line. Esgotamento dos meios existentes. 1 - Arresto on line por meio do 

sistema Bacenjud é cabível caso demonstrado que ineficazes todos os 

esforços no sentido de localizar a agravada. 2- Esgotados os meios que 

dispõe o exequente para localizar o endereço ou os bens passíveis de 

penhora, cabível o arresto on line. 3 - Agravo provido.Processo". ( AGI 

201500200665, Relator(a): JAIR SOAES, Julgamento: 29/02015, Órgão 

Julgador: 6ª Turma Cível, Publicação: Publicado no DJE : 05/05/2015 . 

Pág270).” No que concerne à citação por edital, considerando que a 

citação por edital só deve ser utilizada após o esgotamento de todas as 

vias possíveis de localização da parte, entendo que a parte exequente 

deve trazer aos autos prova de que tentou “diligenciar” quanto à 

localização da parte executada, uma vez, na maioria das vezes, dispõe de 

condições para tanto. [...] Desse modo, intime-se a parte exequente a fim 

de, no prazo de 05 (cinco) dias, trazer aos autos o endereço da parte 

executada ou comprovação que tentou localizar o endereço, a fim de que 

seja procedida a citação. Ressalto que a parte pode se utilizar da consulta 

a bancos de dados privados, como o disponibilizado pela Associação 

Comercial deste Município. Após, conclusos para deliberação. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 41541 Nr: 904-61.2009.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Concrelucas Concretos Usinados Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Carlos Sanches Calvo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Mantenho a decisão de fl. 72. Desta forma, indefiro o pedido de 

reconsideração de fl. 73, visto que já foi realizada busca de ativos 

financeiros via Sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud, conforme fls.62/67.

 Com base no artigo 505, inciso I, do Código de Processo Civil.

 “Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à 

mesma lide, salvo: I- se, tratando-se de relação jurídica de trato 

continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso 

em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença;”

Ademais, a parte autora não demonstrou alteração da situação financeira 

do executado, inexistência de inscrições nos órgãos de proteção ao 

crédito, não havendo indicativos de existir bens à penhora.

 Assim, intime-se o exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, de 

prosseguimento ao feito, requerendo o que lhe for de direito, sob pena de 

extinção.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 81389 Nr: 4268-65.2014.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: David Christopier Moura da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Girino e Girino Ltda. - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Gustavo Fernandes - 

OAB:MT 14.916-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elizete Ramalho Gerino - 

OAB:MT 5.614

 Vistos.

Indefiro o pedido de arresto online por meio dos sistemas Bacenjud (fls. 

166/167), uma vez que este somente é possível se demonstrado pelo 

exequente que esgotou todos os meios de localização da executada, o 

que não restou configurado.

Nesse sentido segue o seguinte julgado:

"Execução. Arresto on line. Esgotamento dos meios existentes.

1 - Arresto on line por meio do sistema Bacenjud é cabível caso 

demonstrado que ineficazes todos os esforços no sentido de localizar a 

agravada.

2- Esgotados os meios que dispõe o exequente para localizar o endereço 

ou os bens passíveis de penhora, cabível o arresto on line.

3 - Agravo provido.Processo". ( AGI 201500200665, Relator(a): JAIR 

SOAES, Julgamento: 29/02015, Órgão Julgador: 6ª Turma Cível, 

Publicação: Publicado no DJE : 05/05/2015 . Pág270).”

Desse modo, intime-se a parte exequente a fim de, no prazo de 10 (dez) 

dias, trazer aos autos o endereço atualizado da parte executada, para 

que seja procedida a intimação da executada na fase de cumprimento de 

sentença.

Ressalto que a parte pode se utilizar da consulta a bancos de dados 

privados, como o disponibilizado pela Associação Comercial deste 

Município.

Após, conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 76031 Nr: 4607-58.2013.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marlene Ribeiro de Souza (Tranportes 

Laralud), Marlene Ribeiro de Souza, Cesar Augusto de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gerson da Silva Oliveira - 

OAB:8350/MT, Ildo de Assis Macedo - OAB:3541/MT, Mauro Paulo 

Galera Mari - OAB:MT 3.056, Saionara Mari - OAB:MT 5225

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intimem-se os executados através dos seus advogados conforme 

procuração de fls. 44/45, para manifestarem acerca dos valores 

bloqueados às fls. 42/43.

Após, voltem os autos conclusos para análise dos pedidos de fls. 50/51.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 104757 Nr: 3140-05.2017.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSIMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Embratel TVSAT Telecomunicações S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HENRIQUE BARBOSA - 

OAB:MT 15.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

RECEBO a inicial, eis que da análise perfunctória, presentes os requisitos. 

DEFIRO os benefícios da assistência justiça gratuita.

Com o fito de conciliar as partes, designo audiência preliminar de 

conciliação para o dia 21/09/2018 às 14hrs 00 min, a qual será realizada 

no centro judiciário de solução de conflitos – CEJUSC.

 CITE-SE o requerido sobre os termos da inicial, bem como INTIME-O para 

que compareça ao ato designado acompanhado de advogado, importando 

a sua ausência nas sanções do artigo 334, § 8 , do Código de Processo 

Civil.

Se não houver acordo, poderá o réu contestar, no prazo de 15 (quinze) 

dias, nos termos do artigo 335 do Novo Código de Processo Civil, desde 

que o faça por intermédio de advogado.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 73402 Nr: 1923-63.2013.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão Ouro Verde 

de Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rafael Montgomery Borges

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - OAB:MT 

19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Indefiro o requerimento de expedição de ofício à justiça federal solicitando 

informações acerca das declarações de imposto de renda do executado, 

visto que não demonstrado pelo exequente que foram esgotados os meios 

possíveis para localização dos bens passíveis de penhora.

Nesse sentido a jurisprudência:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS À RECEITA FEDERAL. NÃO ESGOTADAS PELO 

AGRAVANTE A TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE 

PENHORA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO COM 

APLICAÇÃO DE MULTA. 1. O acórdão recorrido está em consonância com 

a jurisprudência do STJ no sentido de que a requisição judicial apenas se 

justifica desde que haja intransponível barreira para a obtenção dos dados 

solicitados por meio da via extrajudicial e, bem assim, a demonstração 

inequívoca de que a exequente envidou esforços para tanto, o que se não 

deu na espécie, ou, pelo menos, não foi demonstrado. 2. Falecendo 

demonstração cabal de que foram exauridas, sem êxito, as vias 

administrativas para obtenção de informações necessárias à confecção 

da conta, não há como acolher a pretensão recursal. 3. Agravo regimental 

a que se nega provimento com aplicação de multa. Relator Ministro LUIS 

FELIPE SALOMÃO. Quarta Turma. Data do Julgamento: 25/06/2013. 

Publicação DJE 01/07/2013”

Desse modo, intime-se a parte requerente para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, dar prosseguimento ao feito, requerendo o que lhe for de direito, sob 

pena de extinção.

 Cumpra-se.

 Expeça-se o necessário, observadas as cautelas de estilo.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000748-41.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO)

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO)

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA GORET ALVES DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_________________________________________________ Autos n°. 

1000748-41.2018.8.11.0086 Vistos. Declaro-me suspeita para julgamento 

desta ação de busca e apreensão por motivo de foro íntimo, porque a 

parte requerida na demanda, Sra. MARIA GORET ALVES DE SOUZA, 

mantém relação de amizade íntima com esta Magistrada. Consigno que a 

referida suspeição está de acordo com o artigo 145 do Código de 

Processo Civil, sendo que tal situação me traz desconforto para julgar o 

feito. Comunique-se a Corregedoria Geral de Justiça. Remetam-se os 

autos ao meu substituto legal, comunicando-o da declaração de 

suspeição. Intimem-se. Cumpra-se. Às providências. Nova Mutum, 29 de 

junho de 2018. LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000910-36.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

CNF - ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS NACIONAL LTDA. 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILSON SANTONI FILHO OAB - SP217967 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARTA LOURENCA LEMES DE ALMEIDA (EXECUTADO)

M. A. DE ALMEIDA & CIA MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

MANOEL ADAO DE ALMEIDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ 1000910-36.2018.8.11.0086 Vistos. Cuida-se de execução 

de título extrajudicial com pedido de tutela provisória de urgência cautelar 

de arresto ajuizada pela exequente CNF ADMINISTRADORA DE 

CONSÓRCIOS NACIONAL, em face do executado M. A. DE ALMEIDA & CIA 

MONT. IND. LTDA, MANOEL ADÃO DE ALMEIDA e MARTA LOURENÇA 

LEMEZ DE ALMEIDA, todos já qualificados nos autos. Segundo o conteúdo 

dos autos, o executado estaria inadimplente com a exequente em virtude 

de ter deixado de efetuar o pagamento das parcelas do contrato de 

participação em consórcio nº 30527/232, sendo o saldo devedor em 

aberto de R$ 35.065,91 (trinta e cinco mil e sessenta e cinco reais e 

noventa e um centavos). Assim, ajuizou a exequente a presente 

execução de título extrajudicial com pedido de concessão de tutela de 

urgência cautelar de arresto, visto que estariam configurados os 

requisitos dos artigos 300 e 301 do Código de Processo Civil. Juntou 

documentos constantes nos ID’s 13298673, 13298679, 13298686 e 

13298698. Vieram os autos conclusos. É o relatório. Fundamento e decido. 

Primordialmente, cumpre-nos tecer algumas considerações sobre as 

disposições do Código de Processo Civil acerca da tutela de urgência 

cautelar. No caso em epígrafe, o requerente postula pela concessão do 

arresto de diversas máquinas agrícolas em sede de tutela de urgência 

cautelar, prevista nos artigos 300 e 301 do Novo CPC, com a seguinte 

redação: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de 

urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória 

idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, 

podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente 

hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser 

concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de 

urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver 

perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Art. 301. A tutela de 

urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, 

sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de 

bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito. Nesse 

diapasão, entendo que houve nos autos a comprovação da existência do 

débito, conforme cópias da proposta de adesão a grupo de consórcio de 

bem móvel durável (ID 13298679), satisfazendo ao requisito concernente 

ao elemento da probabilidade do direito alegado. Todavia, não está 

demonstrada a ocorrência do perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo, pois o fato do executado estar inadimplente não é suficiente 

para demonstrar o citado requisito. Destaco ainda que não há, nos autos, 

comprovação suficiente de que seja o réu insolvente ou a inexistência de 

patrimônio ou de rendimentos capazes de demonstrar a impossibilidade de 

saldar a divida por outros meios, que não o arresto. Desta feita, INDEFIRO 

o pedido para concessão da tutela de urgência cautelar de arresto de 

valores via sistema Bacenjud, posto que não evidenciados elementos que 

pudessem comprovar a urgência imprescindível à hipótese. Por outro lado, 

verifico que a exordial e seus documentos anexos estão de acordo com o 

determinado pelo artigo 798 do Código de Processo Civil, razão pela qual a 

RECEBO. Cite-se o executado para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento da quantia de R$ 35.065,91 (trinta e cinco mil e sessenta e 

cinco reais e noventa e um centavos) nos termos do artigo 829, do CPC, 

sob pena de expedição de mandado de penhora e avaliação. Decorrido o 

prazo ao executado, sem manifestação, certifiquem-se e voltem-me 

conclusos. Concedo ao Sr. Oficial de Justiça os benefícios dos 

parágrafos 1º e 2º, do artigo 212 do Código Processual Civil. Fixo os 

honorários advocatícios a serem pagos pela parte executada no montante 

de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ressaltando-se quanto ao 

benefício do art. 827, § 1º do Código de Processo Civil. Intime-se a parte 

exequente desta decisão. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Nova 

Mutum/MT, 30 de junho de 2018. LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI 

Juíza de Direito

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102874/7/2018 Página 580 de 859



Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001006-51.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - SP328945 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GILMAR MESSIAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ Processo nº 1001006-51.2018.8.11.0086 Vistos. Cuida-se 

de ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, com 

pedido de liminar com base no Decreto Lei nº 911/69 com as alterações 

procedimentais previstas na Lei n. 10.931/2004 e Lei 13.043/2014, 

ajuizada por OMNI S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, em 

desfavor de GILMAR MESSIAS, ambos devidamente qualificados nos 

autos. Aduz a requerente que a requerida deixou de pagar prestações do 

financiamento obtido junto à instituição credora, tendo oferecido como 

garantia mediante alienação fiduciária um veículo Fiat Ducato Minibus 2.3 

ME, Diesel, ano 2015, cor Branca, placa QBN2159, chassi 

93W244P24F2141803. Diante disso, a requerente alega que estariam 

presentes os requisitos para o deferimento da liminar, pois teria efetuado a 

constituição da devedora em mora, conforme cópia da notificação 

extrajudicial recebida, no ID 13418674. Vieram os autos conclusos. É o 

relatório. Fundamento e decido. Pelos documentos carreados aos autos, 

verifico estarem presentes os requisitos autorizadores para o deferimento 

da liminar pleiteada. Há prova da relação jurídica entre as partes, da 

inadimplência da ré, bem como da respectiva mora, conforme se infere 

dos documentos anexados ao processo. Assim, comprovado o 

inadimplemento do devedor (artigo 2º, § 2º, DL 911/69) e havendo pedido 

expresso por parte do credor fiduciário para concessão liminar de busca 

e apreensão do bem alienado, obrigatório o deferimento de tal pleito, sob 

pena de negativa de vigência da Lei Federal. Considerando que restou 

provada a mora, bem como os demais requisitos legais do art. 3º do 

Decreto Lei n. 911/69 DEFIRO O PEDIDO DE BUSCA E APREENSÃO do bem 

descrito na inicial, nos termos da Súmula 72 do Superior Tribunal de 

Justiça. Deposite-o em mãos da parte autora, na pessoa de seu 

representante, mediante termo de compromisso, sendo vedada a retirada 

do bem desta Comarca até que se finde o prazo de 05 (cinco) dias para 

que o requerido efetue o pagamento integral da dívida. Expeça-se 

mandado de busca e apreensão. Proceda-se à inclusão de restrição 

administrativa no Sistema RENAJUD. Cite-se a requerida para, querendo, 

em 05 (cinco) dias, pague a integralidade da dívida pendente, segundo os 

valores apresentados pela credora fiduciário, ou para oferecer resposta, 

no prazo de 15 (quinze) quinze dias, tudo a contar da execução da liminar 

(Decreto-Lei nº 911/69, art. 3º, § 2º e § 3º). Concedo ao Sr. Oficial de 

Justiça os benefícios do art. 212 do NCPC. Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências. NOVA MUTUM, 30 de junho de 2018 LUCIANA DE SOUZA 

CAVAR MORETTI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001015-13.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU SEGUROS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ALVES BARBOSA FILHO OAB - MT0017556S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WELLINGTON PEREIRA ROMERA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ Processo nº 1001015-13.2018.8.11.0086 Vistos. Cuida-se 

de ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, com 

pedido de liminar com base no Decreto Lei nº 911/69 com as alterações 

procedimentais previstas na Lei n. 10.931/2004 e Lei 13.043/2014, 

ajuizada por ITAÚ SEGUROS S/A, em desfavor de WELLINGTON PEREIRA 

ROMEIRA, ambos devidamente qualificados nos autos. Aduz a requerente 

que a requerida deixou de pagar prestações do financiamento obtido junto 

à instituição credora, tendo oferecido como garantia mediante alienação 

fiduciária veículo marca PEUGEOT, modelo 207 HB XS A, ano 2010/2011, 

cor BRANCO, chassi 9362MN6AYBB003972, placa NJS-8104, nº 

Renavam 00205960081. Diante disso, a requerente alega que estariam 

presentes os requisitos para o deferimento da liminar, pois teria efetuado a 

constituição da devedora em mora, conforme cópia da notificação 

extrajudicial recebida, no ID 13427016. Vieram os autos conclusos. É o 

relatório. Fundamento e decido. Pelos documentos carreados aos autos, 

verifico estarem presentes os requisitos autorizadores para o deferimento 

da liminar pleiteada. Há prova da relação jurídica entre as partes, da 

inadimplência da ré, bem como da respectiva mora, conforme se infere 

dos documentos anexados ao processo. Assim, comprovado o 

inadimplemento do devedor (artigo 2º, § 2º, DL 911/69) e havendo pedido 

expresso por parte do credor fiduciário para concessão liminar de busca 

e apreensão do bem alienado, obrigatório o deferimento de tal pleito, sob 

pena de negativa de vigência da Lei Federal. Considerando que restou 

provada a mora, bem como os demais requisitos legais do art. 3º do 

Decreto Lei n. 911/69 DEFIRO O PEDIDO DE BUSCA E APREENSÃO do bem 

descrito na inicial, nos termos da Súmula 72 do Superior Tribunal de 

Justiça. Deposite-o em mãos da parte autora, na pessoa de seu 

representante, mediante termo de compromisso, sendo vedada a retirada 

do bem desta Comarca até que se finde o prazo de 05 (cinco) dias para 

que o requerido efetue o pagamento integral da dívida. Expeça-se 

mandado de busca e apreensão. Proceda-se à inclusão de restrição 

administrativa no Sistema RENAJUD. Cite-se a requerida para, querendo, 

em 05 (cinco) dias, pague a integralidade da dívida pendente, segundo os 

valores apresentados pela credora fiduciário, ou para oferecer resposta, 

no prazo de 15 (quinze) quinze dias, tudo a contar da execução da liminar 

(Decreto-Lei nº 911/69, art. 3º, § 2º e § 3º). Concedo ao Sr. Oficial de 

Justiça os benefícios do art. 212 do NCPC. Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 30 de junho de 2018. LUCIANA DE SOUZA 

CAVAR MORETTI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001035-04.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO HONDA S/A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL MESSIAS SOUZA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ Processo nº 1001035-04.2018.8.11.0086 Vistos. Cuida-se 

de ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, com 

pedido de liminar com base no Decreto Lei nº 911/69 com as alterações 

procedimentais previstas na Lei n. 10.931/2004 e Lei 13.043/2014, 

ajuizada por BANCO HONDA S/A, em desfavor de MANOEL MESSIAS 

SOUZA SILVA, todas devidamente qualificados nos autos. Aduz a 

requerente que a requerida deixou de pagar prestações do financiamento 

obtido junto à instituição credora, tendo oferecido como garantia mediante 

alienação fiduciária uma motocicleta Honda, modelo XRE 190, ano/modelo 

2017/2017, cor vermelha, chassi nº 9C2MD4100HR025106. Diante disso, a 

requerente alega que estariam presentes os requisitos para o deferimento 

da liminar, pois teria efetuado a constituição da devedora em mora, 

conforme protesto efetivado junto ao Cartório do 2º Ofício desta Comarca, 

documento constante no ID 13477844. Vieram os autos conclusos. É o 

relatório. Fundamento e decido. Pelos documentos carreados aos autos, 

verifico estarem presentes os requisitos autorizadores para o deferimento 

da liminar pleiteada. Há prova da relação jurídica entre as partes, da 

inadimplência da ré, bem como da respectiva mora, conforme se infere 

dos documentos anexados ao processo. Assim, comprovado o 

inadimplemento do devedor (artigo 2º, § 2º, DL 911/69) e havendo pedido 

expresso por parte do credor fiduciário para concessão liminar de busca 

e apreensão do bem alienado, obrigatório o deferimento de tal pleito, sob 

pena de negativa de vigência da Lei Federal. Considerando que restou 

provada a mora, bem como os demais requisitos legais do art. 3º do 
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Decreto Lei n. 911/69 DEFIRO O PEDIDO DE BUSCA E APREENSÃO do bem 

descrito na inicial, nos termos da Súmula 72 do Superior Tribunal de 

Justiça. Deposite-o em mãos da parte autora, na pessoa de seu 

representante, mediante termo de compromisso, sendo vedada a retirada 

do bem desta Comarca até que se finde o prazo de 05 (cinco) dias para 

que o requerido efetue o pagamento integral da dívida. Expeça-se 

mandado de busca e apreensão. Proceda-se à inclusão de restrição 

administrativa no Sistema RENAJUD. Cite-se a requerida para, querendo, 

em 05 (cinco) dias, pague a integralidade da dívida pendente, segundo os 

valores apresentados pela credora fiduciário, ou para oferecer resposta, 

no prazo de 15 (quinze) quinze dias, tudo a contar da execução da liminar 

(Decreto-Lei nº 911/69, art. 3º, § 2º e § 3º). Concedo ao Sr. Oficial de 

Justiça os benefícios do art. 212 do NCPC. Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 30 de junho de 2018. LUCIANA DE SOUZA 

CAVAR MORETTI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001253-32.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CREUZA FRANCISCA NOLASCO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ Processo nº 1001253-32.2018.8.11.0086 Vistos. Cuida-se 

de ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, com 

pedido de liminar com base no Decreto Lei nº 911/69 com as alterações 

procedimentais previstas na Lei n. 10.931/2004 e Lei 13.043/2014, 

ajuizada por BRADESCO FINANCIAMENTOS, em desfavor de CREUZA 

FRANCISCA NOLASCO, todas devidamente qualificados nos autos. Aduz 

a requerente que a requerida deixou de pagar prestações do 

financiamento obtido junto à instituição credora, tendo oferecido como 

garantia mediante alienação fiduciária um veículo Volkswagen Voyage 1.6 

G5, placa NPQ5008, cor prata, ano/modelo 2009/2010, chassi 

9BWDB05U0AT143818, renavan 00177679972. Diante disso, a requerente 

alega que estariam presentes os requisitos para o deferimento da liminar, 

pois teria efetuado a constituição da devedora em mora, conforme cópia 

da notificação extrajudicial recebida, no ID 13857885. Vieram os autos 

conclusos. É o relatório. Fundamento e decido. Pelos documentos 

carreados aos autos, verifico estarem presentes os requisitos 

autorizadores para o deferimento da liminar pleiteada. Há prova da relação 

jurídica entre as partes, da inadimplência da ré, bem como da respectiva 

mora, conforme se infere dos documentos anexados ao processo. Assim, 

comprovado o inadimplemento do devedor (artigo 2º, § 2º, DL 911/69) e 

havendo pedido expresso por parte do credor fiduciário para concessão 

liminar de busca e apreensão do bem alienado, obrigatório o deferimento 

de tal pleito, sob pena de negativa de vigência da Lei Federal. 

Considerando que restou provada a mora, bem como os demais requisitos 

legais do art. 3º do Decreto Lei n. 911/69 DEFIRO O PEDIDO DE BUSCA E 

APREENSÃO do bem descrito na inicial, nos termos da Súmula 72 do 

Superior Tribunal de Justiça. Deposite-o em mãos da parte autora, na 

pessoa de seu representante, mediante termo de compromisso, sendo 

vedada a retirada do bem desta Comarca até que se finde o prazo de 05 

(cinco) dias para que o requerido efetue o pagamento integral da dívida. 

Expeça-se mandado de busca e apreensão. Proceda-se à inclusão de 

restrição administrativa no Sistema RENAJUD. Cite-se a requerida para, 

querendo, em 05 (cinco) dias, pague a integralidade da dívida pendente, 

segundo os valores apresentados pela credora fiduciário, ou para 

oferecer resposta, no prazo de 15 (quinze) quinze dias, tudo a contar da 

execução da liminar (Decreto-Lei nº 911/69, art. 3º, § 2º e § 3º). Concedo 

ao Sr. Oficial de Justiça os benefícios do art. 212 do NCPC. Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências. Nova Mutum/MT, 30 de junho de 2018. 

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000569-10.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDINEIA ESTEVO RODRIGUES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ Processo nº 1000569-10.2018.8.11.0086 Vistos. Trata-se 

de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO proposta pelo BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A em face de CLAUDINEIA ESTEVO RODRIGUES, 

ambos qualificados nos autos. A parte requerente informou o 

desinteresse do prosseguimento do feito, conforme documento constante 

do ID 13085235. Vieram os autos conclusos. É o relatório. Fundamento e 

Decido. Ante o pedido formulado pela parte autora (ID 13085235), é de 

rigor a extinção do feito sem resolução de mérito, mesmo sem a 

concordância do requerido, ao passo que não citado no feito. Ante o 

exposto, e por tudo que nos autos consta, defiro integralmente o pedido 

constante no ID 13085235 e julgo extinto o PROCESSO sem resolução de 

mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código Processual Civil. 

Proceda-se ao recolhimento de eventual mandado de busca e apreensão 

expedido, bem como a baixa de eventual restrição existente no veículo, 

oficiando-se o CIRETRAN local e DETRAN, bem como ao 

desentranhamento dos documentos que instruem a inicial. Custas pelo 

requerente, a teor do disposto no artigo 90, caput, do Código de Processo 

Civil. Após o trânsito em julgado, certifique-se e, em seguida, arquive-se 

com as baixas e anotações necessárias. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Às providências necessárias. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Nova Mutum/MT, 30 de junho de 2018. LUCIANA DE SOUZA 

CAVAR MORETTI Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000785-68.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS LAIR DA COSTA EPPING (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ Processo nº 1000785-68.2018.8.11.0086 Vistos. Trata-se 

de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO proposta pelo BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A em face de CARLOS LAIR DA COSTA EPPING, 

ambos qualificados nos autos. A parte requerente informou o 

desinteresse do prosseguimento do feito, conforme documento constante 

no ID 13212711. Vieram os autos conclusos. É o relatório. Fundamento e 

Decido. Ante o pedido formulado pela parte autora (ID 13212711), é de 

rigor a extinção do feito sem resolução de mérito, mesmo sem a 

concordância do requerido, ao passo que não citado no feito. Ante o 

exposto, e por tudo que nos autos consta, defiro integralmente o pedido à 

fl. 64 e julgo extinto o PROCESSO sem resolução de mérito, nos termos do 

artigo 485, inciso VIII, do Código Processual Civil. Proceda-se ao 

recolhimento de eventual mandado de busca e apreensão expedido, bem 

como a baixa de eventual restrição existente no veículo, oficiando-se o 

CIRETRAN local e DETRAN, bem como ao desentranhamento dos 

documentos que instruem a inicial. Custas pelo requerente, a teor do 

disposto no artigo 90, caput, do Código de Processo Civil. Após o trânsito 

em julgado, certifique-se e, em seguida, arquive-se com as baixas e 

anotações necessárias. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Às 

providências necessárias. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Nova 
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Mutum/MT, 30 de junho de 2018. LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000895-67.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT0016168S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO MAURO DIAS DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ Processo nº 1000895-67.2018.8.11.0086 Vistos. Trata-se 

de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO proposta pelo BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A em face de SEBASTIÃO MAURO DIAS DA SILVA, 

ambos qualificados nos autos. A parte requerente informou o 

desinteresse do prosseguimento do feito, conforme documento constante 

no ID 13776322. Vieram os autos conclusos. É o relatório. Fundamento e 

Decido. Ante o pedido formulado pela parte autora (ID 13776322), é de 

rigor a extinção do feito sem resolução de mérito, mesmo sem a 

concordância do requerido, ao passo que não citado no feito. Ante o 

exposto, e por tudo que nos autos consta, defiro integralmente o pedido 

constante no ID 13776322 e julgo extinto o PROCESSO sem resolução de 

mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código Processual Civil. 

Proceda-se ao recolhimento de eventual mandado de busca e apreensão 

expedido, bem como a baixa de eventual restrição existente no veículo, 

oficiando-se o CIRETRAN local e DETRAN, bem como ao 

desentranhamento dos documentos que instruem a inicial. Custas pelo 

requerente, a teor do disposto no artigo 90, caput, do Código de Processo 

Civil. Após o trânsito em julgado, certifique-se e, em seguida, arquive-se 

com as baixas e anotações necessárias. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Às providências necessárias. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Nova Mutum/MT, 30 de junho de 2018. LUCIANA DE SOUZA 

CAVAR MORETTI Juíza de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 79233 Nr: 2475-91.2014.811.0086

 AÇÃO: Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RM AGRONEGÓCIOS LTDA, Francisco Ricardo Menolli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wilson Vieira Loubet - 

OAB:MS/4899

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, opino pela IMPROCEDÊNCIA do pedido inicial com 

resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil.Sem reexame necessário, a teor do artigo 11 da Lei 

12.153/2009.Sem custas processuais e honorários advocatícios nesta 

fase (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95).É o projeto de sentença que 

submeto à apreciação do Excelentíssimo juiz de direito do Juizado Especial 

da Fazenda Pública para homologação, nos termos do art. 40 da mesma 

Lei.Homologada, intimem-se as partes nas pessoas de seus 

procuradores.Nova Mutum-MT, 29/06/2018 Pollianna Mesquita de 

MoraesJuíza LeigaProcesso nº: 2475-91.2014.811.0086 - Código: 79233 

Vistos, etc.Homologo por sentença para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga desta comarca, 

na forma do art. 40 da Lei 9.099/95.Em nada sendo requerido, arquivem-se 

os autos.Publique-se.Nova Mutum-MT, 29/06/2018CÁSSIO LEITE DE 

BARROS NETTOJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 83780 Nr: 1269-08.2015.811.0086

 AÇÃO: Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Genezio Miranda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Santa Rita do Trivelato - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Gustavo Fernandes - 

OAB:MT 14.916-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ernandes Rodrigo Strey - 

OAB:7611/MT

 Processo nº: 1269-08.2015.811.0086 - Código: 83780 L. Apolo 10221.

Vistos, etc.

Relatório dispensado, nos termos do artigo 38, caput, daLei n. 9.099/95, 

aplicável também aos processos regidos pela Lei n. 12.153/2009, por 

força do disposto no artigo 27 desta última.

O feito comporta o julgamento antecipado do mérito, a teor do artigo 355, 

inciso I, do Código de Processo Civil, porquanto a análise das alegações e 

dos documentos carreados é suficiente para resolução das questões 

fáticas.

Decido.

Cuida-se de Ação Ordinária c/c Danos Morais proposta por Genezio 

Miranda em face de Município de Santa Rita do Trivelato-MT.

Propôs o Requerente a presente ação pleiteando verbas de natureza 

indenizatória inerentes ao cargo de Secretário Municipal de Esporte e 

Lazer,referente aos meses de dezembro/2014 e janeiro/2015, bem como 

danos morais em decorrência do constrangimento decorrentes do não 

pagamento das referidas verbas.

Pois bem, nota-se que o Reclamado foi regularmente citado, contudo, 

apresentou intempestivamente a contestação. Entretanto, por se tratar de 

direito indisponível deixo de aplicar o efeito material da revelia.

Vejamos o entendimento jurisprudencial:

FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. EFEITO MATERIAL DA 

REVELIA. INAPLICABILIDADE. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. 

CONTRATO TEMPORÁRIO. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. TERÇO 

CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS RECONHECIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE 

REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. De 

proêmio, assinalo que de acordo com a nova sistemática processual, a 

impossibilidade jurídica do pedido implica no exame do mérito da causa e 

com ele será analisado. 2. A extinção do processo por carência de ação - 

falta de interesse de agir - somente se justifica quando a parte não tiver 

necessidade de ir a juízo para atingir o objetivo almejado, assim como nos 

casos em que os efeitos do provimento jurisdicional não proporcionem 

qualquer utilidade, ou quando a providência almejada for inadequada, 

desde que verificadas de plano tais circunstâncias. No caso dos autos, o 

Recorrente postula o recebimento de 1/3 (um terço) constitucional, aviso 

prévio, reconhecimento do direito ao depósito dos valores do FGTS, 

durante a vigência dos contratos temporários que tiveram renovações 

sucessivas entre 2009 e 2015 e multa de 40% do FGTS, restando, 

portanto, presente o seu interesse de agir, sendo imprescindível a 

utilização do aparato estatal para o deslinde da controvérsia. 3. Não se 

aplica à Fazenda Pública o efeito material da revelia, nem é admissível, 

quanto aos fatos que lhe dizem respeito, a confissão, pois os bens e 

direitos são considerados indisponíveis. 4. Noutro giro, inobservada a 

finalidade do contrato por tempo determinado, haja vista as renovações 

sucessivas ocorridas num curto período de tempo, é evidente que a 

contratação visou suprir a necessidade de mão de obra habitual e não 

eventual, desrespeitando a norma constitucional acerca do preenchimento 

dos cargos públicos mediante concurso público, tornando tais 

instrumentos nulos. 5. O servidor público estadual contratado 

temporariamente faz jus a percepção de férias remuneras acrescidas de 

1/3 (um terço) constitucional, uma vez que os direitos sociais são para ele 

estendidos, nos termos do art. 39, § 3.º, da CRFB/88.6. Infere-se, 

portanto, que não se compreende no ordenamento constitucional atual a 

indenização parcial. A percepção das férias é integrada pelo terço 

constitucional, razão pela qual faz jus o Recorrente ao seu recebimento. 7. 

Sentença parcialmente reformada. 8. Recurso conhecido e parcialmente 

provido.

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado 

em 23/02/2018, Publicado no DJE 27/02/2018)

Em sede de contestação (fls. 24/27), o município Requerido, aduz que a 
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verba indenizatória referente ao mês de dezembro/2014 foi devidamente 

paga, que a lei assegura o direito a verba indenizatória àquele secretário 

que exercer efetivamente a sua função, o que não ocorreu no mês de 

janeiro de 2015, sendo a verba pleiteada indevida, bem como pugna pela 

improcedência da demanda.

Insta consignar que, o requerido aportou aos autos, comprovante de 

pagamento da verba indenizatória referente ao mês de dezembro de 2014, 

conforme consta da fl. 32 verso.

 Entretanto, no tocante a verba pleiteada correspondente ao mês de 

janeiro de 2015, a municipalidade limitou-se a alegar que era indevida em 

virtude de não exercer efetivamente a função, não se desincumbindo do 

ônus probatório previsto no art. 373, inciso II, do Código de Processo de 

Civil.

 Ademais, o autor aportou aos autos a Lei Municipal nº 457/2013 (fls. 

21/22), que cria e disciplina a verba de natureza indenizatória, a qual 

determina que a verba indenizatória será paga mensalmente aos 

secretários municipais, em efetivo exercício nas atividades do cargo, de 

forma compensatória ao não recebimento de diárias, adiantamentos, 

passagens e ajuda de transporte, dentre outras despesas, conforme 

preleciona o Art. 2º da mencionada Lei. Por outro lado, o Reclamado não 

aportou aos autos nenhuma prova de que o Reclamante não fazia jus ao 

beneficio pleiteado.

Quanto aos alegados danos morais, as razões formuladas pelo 

Reclamante não são suficientes para acolher tal pedido, posto que a ele 

incumbia provar a existência do abalo moral que alega (CPC art. 333, I), 

ônus do qual não se desincumbiu. Desta forma, não se mostra viável a 

indenização por dano moral pela simples ausência de pagamento ou pela 

frustração do ocorrido. Ademais, no plano do dano à personalidade, não 

basta o acontecimento em si, mas sim, a prova de sua repercussão 

prejudicialmente moral. Ausente a comprovação da dor moral, descabe a 

respectiva indenização.

Pelo exposto, opino pela PARCIAL PROCEDENCIA da pretensão para 

condenar o Reclamado a pagar ao Reclamante o valor de R$ 2.000,00 

(dois mil reais), a título de verba indenizatória, com resolução do mérito, 

nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em razão do julgamento do RE 870947, tema 810 do STF, foi declarada a 

inconstitucionalidade do artigo 1º-F da Lei n. 9.494/97, no que se refere à 

correção monetária, determinando, nesse caso, a incidência do IPCA-E 

desde o término do contrato. Os juros moratórios devem ser fixados a 

partir da citação, com os índices oficiais de remuneração básica e juros 

aplicados à caderneta de poupança, conforme a redação do art. 1°-F da 

Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/09.

Sem reexame necessário, a teor do artigo 11 da Lei 12.153/2009.

Deixo de fixar custas e honorários advocatícios, porque incabível nesta 

fase, consoante disposto nos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.

É o projeto de sentença que submeto à apreciação do Excelentíssimo juiz 

de direito do Juizado Especial da Fazenda Pública para homologação, nos 

termos do art. 40 da mesma Lei.

Homologada, intimem-se as partes nas pessoas de seus procuradores.

Nova Mutum-MT, __/___________/_____

Pollianna Mesquita de Moraes

Juíza Leiga

Processo nº: 1269-08.2015.811.0086 - Código: 83780 L. Apolo 10221.

Vistos, etc.

Homologo por sentença para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga desta comarca, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95.

Em nada sendo requerido, arquivem-se os autos.

Publique-se.

Nova Mutum-MT, __/___________/_____

CÁSSIO LEITE DE BARROS NETTO

Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000228-81.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ALCIENE LIMA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IBI PROMOTORA DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000228-81.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: ALCIENE LIMA PEREIRA REQUERIDO: IBI PROMOTORA DE 

VENDAS LTDA. Vistos, etc. A Reclamante, embora devidamente intimada 

para audiência de conciliação, conforme se depreende do evento n. 

14639829destes autos, não compareceu ao ato, tampouco apresentou 

justificativa de ausência, consoante se observa do termo digitalizado. Ante 

a ausência injustificada na audiência de conciliação, opino pelo 

indeferimento do pedido de desistência da ação formulado após a 

realização da audiência. Sendo assim, preceitua o artigo 51, inciso I da Lei 

9.099/95 que: “Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I 

- quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do 

processo”; Assim, por não ter a Reclamante comparecido à audiência de 

conciliação e nem ter apresentado justificativa plausível de sua ausência, 

opino pela EXTINÇÃO do presente feito, sem resolução do mérito. Diante 

da ausência injustificada da Reclamante, opino pela sua condenação ao 

pagamento das custas processuais, conforme orientação contida no 

Enunciado n. 28 do FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta 

ação sem que haja prévio pagamento das custas processuais deste feito. 

Publique-se. É o parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo Juiz 

de Direito do Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 

40 Lei 9.099/95. Pollianna Mesquita de Moraes Juíza Leiga 

____________________________________________________________

_____________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para 

que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela 

juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 19 de junho de 

2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000961-81.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL MESSIAS SILVESTRE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000961-81.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: MANOEL MESSIAS SILVESTRE DA SILVA REQUERIDO: 

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I Vistos, etc. O Reclamante, embora 

devidamente intimado para audiência de conciliação, conforme se 

depreende do evento n. 13762226 destes autos, não compareceu ao ato, 

tampouco apresentou justificativa de ausência, consoante se observa do 

termo digitalizado. Ante a ausência injustificada na audiência de 

conciliação, opino pelo indeferimento do pedido de desistência da ação 

formulado em audiência. Sendo assim, preceitua o artigo 51, inciso I da Lei 

9.099/95 que: “Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I 

- quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do 

processo”; Assim, por não ter a Reclamante comparecido à audiência de 

conciliação e nem ter apresentado justificativa plausível de sua ausência, 

opino pela EXTINÇÃO do presente feito, sem resolução do mérito. Diante 

da ausência injustificada da Reclamante, opino pela sua condenação ao 

pagamento das custas processuais, conforme orientação contida no 

Enunciado n. 28 do FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta 

ação sem que haja prévio pagamento das custas processuais deste feito. 

Publique-se. É o parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo Juiz 

de Direito do Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 

40 Lei 9.099/95. Pollianna Mesquita de Moraes Juíza Leiga 

____________________________________________________________

________________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para 

que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela 
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juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 20 de junho de 

2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000155-12.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON CARLOS SALVADOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000155-12.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: EDSON CARLOS SALVADOR REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório, em atenção ao que 

dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. De início, opino pelo 

recebimento da petição inicial eis que preenche os requisitos do artigo 14 

da Lei 9.099/95. A presente lide comporta o julgamento antecipado do 

mérito, nos moldes do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, haja 

vista que a questão controvertida nos autos é meramente de direito, 

mostrando-se, por outro lado, suficiente a prova documental produzida, 

para dirimir as questões de fato suscitadas, de modo que desnecessário 

se faz designar audiência de instrução e julgamento para a produção de 

novas provas. Não verifico complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam, na espécie, nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito descritas no artigo 

337 do Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da 

controvérsia apresentada. Cuida-se de Ação Declaratória de Inexistência 

de Débito c.c. Indenização por Danos Morais proposta por Edson Carlos 

Salvador em desfavor de Banco Bradesco S.A. Sustenta o Reclamante 

que seu nome foi indevidamente inscrito nos órgãos de proteção ao 

crédito pelo Reclamado em razão de um débito que alega desconhecer. 

Desta forma propôs a presente ação requerendo a declaração de 

inexistência do débito e indenização por danos morais. Em sede de 

contestação o Reclamado não elide as pretensões do Reclamante, se 

restringindo a alegar a exigibilidade do débito, afirmando ser a anotação 

restritiva legítima e a combater a existência de danos morais. No entanto, 

as alegações do Reclamado não subsistem, pois não apresentou prova 

mínima de que o valor objeto da inscrição restritiva é devido, deixando de 

comprovar por meio de documentos, como o contrato entabulado com o 

Reclamante onde pudesse anuir com a prestação de serviços bancários, 

capazes de amparar as suas alegações e constatar a alegada 

inadimplência. Vejamos o entendimento jurisprudencial: CONSUMIDOR. 

AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS C/C DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. 

AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA POR MAIS DE SEIS MESES 

DESDE A DATA EM QUE O AUTOR REFERE TER PEDIDO O 

ENCERRAMENTO DA CONTA. POSTERIOR LANÇAMENTO INDEVIDO DE 

TARIFAS E TAXAS EM CONTA CORRENTE. CANCELAMENTO NÃO 

ATENDIDO PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA, SOB ALEGAÇÃO DE QUE NÃO 

HOUVE PEDIDO DE ENCERRAMENTO DA CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA 

DE PROVAS DA TESE VENTILADA NA CONTESTAÇÃO. PARTE RÉ QUE 

NÃO TROUXE AOS AUTOS NENHUM DOCUMENTO DA MOVIMENTAÇÃO 

DA CONTA PARA DEMONSTRAR A ORIGEM E A EVOLUÇÃO DO VALOR 

COBRADO, ÔNUS QUE LHE COMPETIA. COBRANÇA DE DÉBITO QUE 

GEROU SALDO NEGATIVO E A CONSEQUENTE ANOTAÇÃO NEGATIVA 

DO NOME DA PARTE AUTORA JUNTO AO ROL DOS MAUS PAGADORES. 

AGIR DO BANCO QUE ATENTA CONTRA A BOA-FÉ OBJETIVA. 

DESOBEDIÊNCIA À RESOLUÇÃO N.º 2025 DO BACEN. INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO RECONHECIDA. DANO MORAL PURO CONFIGURADO. DEVER DE 

INDENIZAR. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 6.780,00. 

SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PROVIDO. (Recurso 

Cível Nº 71004490967, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Alexandre de Souza Costa Pacheco, Julgado em 18/12/2013). 

(TJ-RS - Recurso Cível: 71004490967 RS, Relator: Alexandre de Souza 

Costa Pacheco, Data de Julgamento: 18/12/2013, Segunda Turma Recursal 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 20/01/2014). (g.n.) No 

caso, o Reclamante afirma não reconhecer a dívida, desta forma, incumbia 

ao banco instruir sua contestação com provas irrefutáveis da existência 

da relação contratual ou da pendência financeira, obrigação da qual não 

se desvencilhou. Portanto, o Reclamado não se desincumbiu do encargo 

probatório que lhe tocava (CPC, art. 373, II), vez que não apresentou 

prova capaz de demonstrar a existência e licitude do débito que pudesse 

ensejar a inscrição do nome do Reclamante nos órgãos de proteção ao 

crédito. Logo, restou demonstrada a falha na prestação de serviços por 

parte do Reclamado ao incluir o nome do Reclamante no cadastro de 

proteção ao crédito por débitos que não foi comprovado ser de sua 

responsabilidade. O apontamento do nome do Reclamante nos órgãos de 

proteção ao crédito por débito indevido constitui falha na prestação do 

serviço e enseja a responsabilização civil objetiva do Reclamado. O artigo 

14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe o seguinte: “O fornecedor 

de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos”. O dano moral é in re ipsa e o 

nexo causal necessário é a negativação. A negativação indevida em 

cadastros de inadimplentes dá ensejo ao direito à indenização por danos 

morais, sendo desnecessária a comprovação dos prejuízos suportados. 

No que tange ao quantum indenizatório, ressalto que para a fixação do 

dano moral à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos 

para o seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, 

estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a 

título de indenização, tendo-se em mente os princípios da 

proporcionalidade e da razoabilidade. Desta maneira, a indenização por 

dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de 

amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da 

contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação 

em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem 

causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim 

de dissuadi-lo de cometer ilícitos desta natureza. In casu, esses elementos 

me autorizam a fixar a indenização dos danos morais em R$ 5.000,00 

(cinco mil reais), quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e 

proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento sem causa 

do Reclamante, refletindo no patrimônio do Reclamado de modo a evitar a 

reiteração da prática ilícita. Ante o exposto, opino pela PROCEDÊNCIA 

PARCIAL da pretensão para DECLARAR inexistente o débito objeto da 

inscrição restritiva e para CONDENAR o Reclamado a pagar ao 

Reclamante a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de 

indenização por danos morais, corrigida monetariamente pelo índice INPC a 

partir desta data e acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde a 

citação, com resolução do mérito a teor do disposto no artigo 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios nesta fase [art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95]. Submeto este 

projeto de sentença ao Excelentíssimo juiz de direito do Juizado Especial 

Cível para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da 

Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes por seus patronos. 

P o l l i a n n a  M e s q u i t a  d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

_______________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para 

que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela 

juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 20 de junho de 

2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000167-60.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

NELICE ANIZIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVONIR ALVES DIAS OAB - MT0013310S (ADVOGADO)

ROBERSON SIQUEIRA DE MELO OAB - MT0018701A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADAO TEODORO DE ALMEIDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000167-60.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: NELICE ANIZIA DA SILVA REQUERIDO: ADAO TEODORO 

DE ALMEIDA Vistos, etc. Dispenso o relatório nos termos do artigo 38 da 

Lei 9.099/95. Decido. Afere-se dos autos que a Reclamante foi intimada na 

audiência de conciliação e, posteriormente, pela secretaria deste Juízo, 

para que em 10 [dez] dias apresentasse o endereço atualizado da 

Reclamada para citação [id. n. 12348076 e 13267324], contudo quedou-se 

inerte. É certo que a parte foi intimada pessoalmente para suprir a 

determinação judicial, entretanto, não há nos autos informação de que 

tenha cumprido a diligência que lhe competia. Assim, considerando a 

quantidade de processos que este Juizado Especial possui e a 

necessidade de entregar a prestação jurisdicional de forma definitiva aos 

que demonstram interesse no resultado da lide, entendo que ao não 

atender ao chamado judicial, demonstrou-se a perda superveniente do 

autor no interesse da lide, motivo pelo qual opino pela extinção do feito 

sem resolução de mérito nos termos do artigo 485, inciso VI e §3º do 

Código de Processo Civil. Sem honorários advocatícios e custas 

processuais. É o parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo 

Juiz de Direito do Juizado Especial Cível para homologação conforme 

preceitua o artigo 40 Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se. Pollianna 

M e s q u i t a  d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

__________________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para 

que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela 

juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 20 de junho de 

2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000631-84.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DO NASCIMENTO FARIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT0009150A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000631-84.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: JOSE DO NASCIMENTO FARIAS REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO S.A. Vistos, etc. De inicio, opino pelo indeferimento do pedido 

constante na petição id. 13516989, ante a inexistência de elementos que 

comprovem a impossibilidade de oferecimento de caução. O Reclamante, 

embora devidamente intimada para audiência de conciliação, conforme se 

depreende do evento n. 13108938 destes autos, não compareceu ao ato, 

tampouco apresentou justificativa de ausência, consoante se observa do 

termo digitalizado. Sendo assim, preceitua o artigo 51, inciso I da Lei 

9.099/95 que: “Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I 

- quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do 

processo”; Assim, por não ter o Reclamante comparecido à audiência de 

conciliação e nem ter apresentado justificativa plausível de sua ausência, 

opino pela EXTINÇÃO do presente feito, sem resolução do mérito. Diante 

da ausência injustificada da Reclamante, opino pela sua condenação ao 

pagamento das custas processuais, conforme orientação contida no 

Enunciado n. 28 do FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta 

ação sem que haja prévio pagamento das custas processuais deste feito. 

Publique-se. É o parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo Juiz 

de Direito do Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 

40 Lei 9.099/95. Pollianna Mesquita de Moraes Juíza Leiga 

____________________________________________________________

___________________________________ Vistos, etc. Com fundamento 

no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam 

seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta 

comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências. Nova Mutum/MT, 20 de junho de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000097-09.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JOBSON PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000097-09.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: JOBSON PEREIRA DA SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos, etc. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da 

Lei 9.099/95. Decido. De início, opino pelo recebimento da petição inicial eis 

que de acordo com artigo 319 do Código de Processo Civil e com o artigo 

14 da Lei 9.099/95. A presente lide comporta o julgamento antecipado do 

mérito, nos moldes do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, haja 

vista que a questão controvertida nos autos é meramente de direito, 

mostrando-se, por outro lado, suficiente a prova documental produzida, 

para dirimir as questões de fato suscitadas, de modo que desnecessário 

se faz designar audiência de instrução e julgamento para a produção de 

novas provas. Outrossim, não há que se falar em inépcia da inicial, uma 

vez que a peça vestibular atende aos requisitos definidos no artigo 14 da 

Lei 9.099/95. Cuida-se de Ação Declaratória de Inexistência de Relação 

Jurídica c.c. Indenização por Danos Morais proposta por Jobson Pereira 

da Silva em desfavor de Vivo S.A. Sustenta o Reclamante que seu nome 

foi indevidamente inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela 

Reclamada em razão de um débito que alega desconhecer. Desta forma 

propôs a presente ação requerendo a declaração de inexistência do 

débito e indenização por danos morais. Em sede de contestação a 

Reclamada não elide as pretensões do Reclamante, se restringindo a 

alegar a exigibilidade do débito, afirmando serem a anotação restritiva 

legítima e a combater a existência de danos morais. Entretanto, verifico 

que as alegações da Reclamada não subsistem, pois não apresentou 

prova alguma de que o valor objeto da inscrição restritiva é devido, 

deixando de comprovar por meio de documentos, como o contrato 

entabulado com o Reclamante onde pudesse anuir com a prestação de 

serviços telefônicos, capazes de amparar as suas alegações e constatar 

a alegada inadimplência. Vejamos o entendimento jurisprudencial: 

CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS C/C 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO 

DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA POR 

MAIS DE SEIS MESES DESDE A DATA EM QUE O AUTOR REFERE TER 

PEDIDO O ENCERRAMENTO DA CONTA. POSTERIOR LANÇAMENTO 

INDEVIDO DE TARIFAS E TAXAS EM CONTA CORRENTE. CANCELAMENTO 

NÃO ATENDIDO PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA, SOB ALEGAÇÃO DE QUE 

NÃO HOUVE PEDIDO DE ENCERRAMENTO DA CONTA CORRENTE. 

AUSÊNCIA DE PROVAS DA TESE VENTILADA NA CONTESTAÇÃO. PARTE 

RÉ QUE NÃO TROUXE AOS AUTOS NENHUM DOCUMENTO DA 

MOVIMENTAÇÃO DA CONTA PARA DEMONSTRAR A ORIGEM E A 

EVOLUÇÃO DO VALOR COBRADO, ÔNUS QUE LHE COMPETIA. 

COBRANÇA DE DÉBITO QUE GEROU SALDO NEGATIVO E A 

CONSEQUENTE ANOTAÇÃO NEGATIVA DO NOME DA PARTE AUTORA 

JUNTO AO ROL DOS MAUS PAGADORES. AGIR DO BANCO QUE ATENTA 

CONTRA A BOA-FÉ OBJETIVA. DESOBEDIÊNCIA À RESOLUÇÃO N.º 2025 

DO BACEN. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO RECONHECIDA. DANO MORAL 

PURO CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR. QUANTUM INDENIZATÓRIO 

FIXADO EM R$ 6.780,00. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 

RECURSO PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71004490967, Segunda Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Alexandre de Souza Costa 

Pacheco, Julgado em 18/12/2013). (TJ-RS - Recurso Cível: 71004490967 

RS, Relator: Alexandre de Souza Costa Pacheco, Data de Julgamento: 

18/12/2013, Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 20/01/2014). (g.n.) No caso, o Reclamante não reconhece a 

dívida e afirma não possuir relação jurídica com a Reclamada, desta forma, 
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incumbia a esta instruir sua contestação com provas irrefutáveis da 

existência da relação contratual, obrigação da qual não se desvencilhou. 

Portanto, a Reclamada não se desincumbiu do encargo probatório que lhe 

tocava (CPC, art. 373, II), vez que não apresentou prova capaz de 

demonstrar a existência e licitude do débito que pudesse ensejar a 

inscrição do nome do Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito. 

Logo, restou demonstrada a falha na prestação de serviços por parte da 

Reclamada ao incluir o nome do Reclamante no cadastro de proteção ao 

crédito por débitos que não foi comprovado ser de sua responsabilidade. 

O apontamento do nome do Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito 

por débito indevido constitui falha na prestação do serviço e enseja a 

responsabilização civil objetiva da Reclamada. O artigo 14 do Código de 

Defesa do Consumidor dispõe o seguinte: “O fornecedor de serviços 

responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. O dano moral é in re ipsa e o nexo causal 

necessário é a negativação. A negativação indevida em cadastros de 

inadimplentes dá ensejo ao direito à indenização por danos morais, sendo 

desnecessária a comprovação dos prejuízos suportados. No que tange ao 

quantum indenizatório, ressalto que para a fixação do dano moral à vista 

da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu 

arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às 

peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. Desta maneira, a indenização por dano moral deve 

representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma 

forma o sofrimento impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está 

na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que 

não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza 

impacto bastante no causador do mal a fim de dissuadi-lo de cometer 

ilícitos desta natureza. Considerando o período em que o nome do 

Reclamante esteve com restrição e a existência de diversas anotações 

restritivas posteriores, bem como, ante a sua demora em procurar os 

meios de recuperar seu crédito na praça e, principalmente, diante de sua 

inércia em tentar solucionar a questão de forma administrativa, seja por 

contato direito com a Reclamada, via PROCON ou outro meio alternativo de 

resolução de conflitos, o valor indenizatório vai fixado em R$ 2.000,00 

(dois mil reais), sopesadas as circunstâncias do evento danoso e a 

finalidade compensatória e disciplinadora da indenização. Ante o exposto, 

opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da pretensão para DECLARAR 

inexistente o débito objeto da inscrição restritiva e para CONDENAR a 

Reclamada a pagar ao Reclamante a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil 

reais), a título de indenização por danos morais, corrigida monetariamente 

pelo índice INPC a partir desta data e acrescida de juros de mora de 1% ao 

mês desde a citação, com resolução do mérito a teor do disposto no artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios nesta fase (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). 

Submeto este projeto de sentença ao Excelentíssimo juiz de direito do 

Juizado Especial Cível para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes por 

seus patronos. Pollianna Mesquita de Moraes Juíza Leiga 

____________________________________________________________

__________________________________________________ Vistos, etc. 

Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, 

para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida 

pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com 

as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 20 de junho de 

2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000644-83.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

INALDO ALVES FEITOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000644-83.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: INALDO ALVES FEITOSA REQUERIDO: BANCO LOSANGO 

S.A. - BANCO MULTIPLO Vistos, etc. O Reclamante, embora devidamente 

intimada para audiência de conciliação, conforme se depreende do evento 

n. 14954250 destes autos, não compareceu ao ato, tampouco apresentou 

justificativa de ausência, consoante se observa do termo digitalizado. Ante 

a ausência injustificada na audiência de conciliação, opino pelo 

indeferimento do pedido de desistência da ação formulado após a 

realização da audiência. Sendo assim, preceitua o artigo 51, inciso I da Lei 

9.099/95 que: “Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I 

- quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do 

processo”; Assim, por não ter o Reclamante comparecido à audiência de 

conciliação e nem ter apresentado justificativa plausível de sua ausência, 

opino pela EXTINÇÃO do presente feito, sem resolução do mérito. Diante 

da ausência injustificada da Reclamante, opino pela sua condenação ao 

pagamento das custas processuais, conforme orientação contida no 

Enunciado n. 28 do FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta 

ação sem que haja prévio pagamento das custas processuais deste feito. 

Publique-se. É o parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo Juiz 

de Direito do Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 

40 Lei 9.099/95. Pollianna Mesquita de Moraes Juíza Leiga 

____________________________________________________________

________________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para 

que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela 

juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 20 de junho de 

2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000233-06.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ILMA DE SOUSA NAZARE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000233-06.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: ILMA DE SOUSA NAZARE REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório com respaldo no artigo 

38 da Lei 9.099/95. Decido. De início, opino pelo recebimento da petição 

inicial, eis que atende aos requisitos do artigo 14 da Lei 9.099/95. A 

presente lide comporta o julgamento antecipado do mérito, nos moldes do 

artigo 355, inciso I, do CPC, haja vista que a questão controvertida nos 

autos é meramente de direito, mostrando-se, por outro lado, suficiente a 

prova documental produzida, para dirimir as questões de fato suscitadas, 

de modo que desnecessário se faz designar audiência de instrução para 

a produção de novas provas. Ainda, de antemão, opino pelo indeferimento 

do pedido de desistência da ação formulado sob a id. n. 13629976 pois o 

presente caso se amolda à exceção prevista na parte final do enunciado 

n. 90 do FONAJE. Vejamos: “A desistência da ação, mesmo sem a 

anuência do réu já citado, implicará a extinção do processo sem resolução 

do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento, 

salvo quando houver indícios de litigância de má-fé ou lide temerária (nova 

redação – XXXVIII Encontro – Belo Horizonte - MG)”. Pois bem, trata-se de 

Ação Anulatória de Negócio Jurídico c/c Inexigibilidade de Débito c/c 

Indenização por Danos Morais aforada por Ilma de Sousa Nazaré em 

desfavor de Banco Bradesco S.A (Banco IBI S.A – Banco Multiplo). Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que não assiste razão a Reclamante. A solução do litígio não 

demanda muito esforço, pois, pela regra do Código de Processo Civil (art. 

373, I e II do CPC), compete ao autor provar o fato constitutivo do seu 

direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. 
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Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Assim, noticia a Reclamante que seu nome foi indevidamente inscrito nos 

órgãos de proteção ao crédito pelo Reclamado por débito que alega 

desconhecer, aduzindo que tal anotação restritiva lhe ocasionou danos de 

ordem moral. No entanto, em contestação, o Reclamado combateu as 

alegações da inicial e apresentou provas suficientes da existência do 

débito por meio de uma Proposta de Adesão ao Cartão de Credito Visa 

Mateus Card Nacional devidamente assinada pela Reclamante, bem como 

de faturas, o que demonstra a regularidade da contratação do serviço 

bancário. Com relação aos documentos probantes apresentados pelo 

Reclamado, colaciono recente julgado da Turma Recursal do Estado de 

Mato Grosso: ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª TURMA 

R E C U R S A L  T E M P O R Á R I A  1  R e c u r s o  I n o m i n a d o : 

0035652-70.2015.811.0002 Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO 

REI Recorrente: LETISSIA ROSA DA SILVA Recorrida: NATURA 

COSMETICOS Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA 

Data do Julgamento: 14/02/2017 EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO 

DE DECLARAÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

RELAÇÃO DE CONSUMO. EMPRESA DEMANDADA QUE SE DESINCUMBIU 

DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE CABE, NA FORMA DO ART. 373, II, DO 

CPC. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA MEDIANTE JUNTADA DE 

CONTRATO. ASSINATURAS IDÊNTICAS. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA 

GRAFOTÉCNICA. NÍTIDA TENTATIVA DE ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS 

FATOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA POR 

SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 

(Procedimento do Juizado Especial Cível 356527020158110002/2017, 

Turma Recursal Única, Julgado em 15/02/2017, Publicado no DJE 

15/02/2017) (g.n.). Portanto, comprovada a relação jurídica entre as 

partes, não há nos autos indícios de ilicitude na anotação restritiva, bem 

como não há comprovante do seu adimplemento, assim, a negativação do 

nome da Reclamante não só é legítima como agiu o Reclamado no 

exercício regular do seu direito. Nesse contexto, não se desincumbiu a 

Reclamante de provar que os fatos ocorreram conforme narrado na inicial, 

não só para atender ao disposto no art. 373, inciso I, do Código de 

Processo Civil, mas, principalmente, para derruir a presunção que surge 

do conjunto probatório. Essas premissas forçam a reconhecer a 

improcedência da pretensão autoral. Por fim, da análise de todo o conjunto 

probatório, resta caracterizada a litigância de má fé, nos termos do artigo 

80, inciso II, do Código de Processo Civil, notadamente quando se observa 

a alteração clarividente da verdade dos fatos, sustentando-se demanda 

contra o Reclamado, mesmo ausente qualquer tipo de lesão real ao direito 

supostamente afetado. Cito ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO. ATO ILÍCITO. CONDUTA ANTIJURÍDICA INEXISTENTE. DANO 

MORAL NÃO COMPROVADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ PRESENTE. 

RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A responsabilidade civil, segundo a teoria 

subjetiva, exige a comprovação de uma conduta antijurídica do agente 

(eventos damni), uma lesão efetiva (o dano) e a relação de causa e efeito 

entre uma e outra (nexo causal). 2. Ausente a prova de conduta 

antijurídica, inexiste responsabilidade civil pela indenização por eventuais 

danos. 3. A litigância de má-fé consiste na conduta processual eivada de 

deslealdade. Comprovada a malícia, deve ser mantida a sanção imposta. 4. 

Apelação cível conhecida e não provida, mantida a rejeição da pretensão 

inicial. (TJ-MG - AC: 10439110033669001 MG, Relator: Caetano Levi 

Lopes, Data de Julgamento: 02/02/2016, Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 15/02/2016). Como é sabido, não há relação 

entre a gratuidade de justiça e a multa por litigância de má-fé, consoante 

se extrai da primeira parte do artigo 55 da Lei 9.099/95, que excepciona 

claramente o litigante de má-fé. Vejamos: “Art. 55. A sentença de primeiro 

grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, 

ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o 

recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que 

serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de 

condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa”. 

(g.n.) Portanto, perfeitamente cabível a multa ora aplicada. Ante o exposto, 

opino pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos, condenando a Reclamante em 

litigância de má-fé e, por conseguinte, ao pagamento das custas do 

processo e a pagar ao Reclamado, ante o valor ínfimo da causa a quantia 

de R$ 500,00 (quinhentos reais) a título de multa, art. 77, § 5º, CPC e 

honorários advocatícios no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), com resolução 

do mérito, nos moldes do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Submeto os autos ao Excelentíssimo juiz de Direito do Juizado Especial 

Cível para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da 

Lei 9.099/95. Homologada, publique-se. Pollianna Mesquita de Moraes 

J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

_______________________________________________ Vistos, etc. 

Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, 

para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida 

pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com 

as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 20 de junho de 

2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000930-61.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ANAILTON DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000930-61.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: ANAILTON DOS SANTOS REQUERIDO: BANCO BRADESCO 

S.A. Vistos, etc. Consoante permite o artigo 38 da Lei 9.099/95, dispenso 

o relatório. Decido. Por não haver vícios que possam obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado do mérito, uma vez que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória 

(art. 355, I, CPC). Não vislumbro complexidade suficiente que autorize 

afastar a competência deste Juízo e não se revelam, na espécie, 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise das questões controvertidas. Passa a analisar o mérito. 

Cuida-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c. Indenização 

por Danos Morais proposta por Anailton dos Santos em desfavor de 

Banco Bradesco S.A. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão ao Reclamante. A 

solução do litígio não demanda muito esforço, pois, pela regra do Código 

de Processo Civil (art. 373, I e II do CPC), compete ao autor provar o fato 

constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo 

do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 

341 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, 

toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que 

impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos 

não impugnados. Relata o Reclamante que seu nome foi indevidamente 

inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pelo Reclamado por um débito 

que alega desconhecer, aduzindo que tal anotação restritiva lhe 

ocasionou danos de ordem moral. No entanto, em contestação, o 

Reclamado combateu as alegações da inicial e apresentou provas 

suficientes da existência do débito por meio de Instrumento Particular de 

Confissão de Divida, Nota Promissória e Proposta de Abertura de Conta, 

devidamente assinados pelo Reclamante, o que demonstra a regularidade 

da contratação do serviço bancário. Portanto, comprovada a relação 

jurídica entre as partes, não há nos autos indícios de ilicitude na anotação 

restritiva, bem como não há comprovante do seu adimplemento, assim, a 

negativação do nome do Reclamante não só é legítima como agiu o 

Reclamado no exercício regular do seu direito. No mais, cumpre esclarecer 

que a responsabilidade pela notificação prévia do devedor a respeito da 

futura inscrição restritiva é do órgão mantenedor do cadastro, não 

respondendo o credor pela ausência do envio da notificação por este 

órgão. Trago à colação ementa neste sentido: AÇÃO DE REPARAÇÃO 

POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA COMPROVADA. CUMPRIMENTO DA 

EXIGÊNCIA LEGAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SERASA PARA FIGURAR 

NO PÓLO PASSIVO. Consoante documentação apresentada pela ré (fls. 
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12 e 40), que a inscrição em nome da autora foi feita pelo Banco Itaú (fl. 

09). O SERASA é responsável para realizar a prévia comunicação ao 

devedor, conforme art. 43, § 2º, CDC. Comprovada a diligência nas fls. 

66/68. Assim, no caso dos autos, é parte ilegítima para figurar no pólo 

passivo da presente demanda em relação ao registro existente em nome 

do autor, haja vista que a abertura do cadastro não ocorreu por sua 

própria iniciativa, mas por solicitação do credor (Banco Itaú S.A.), 

limitando-se a entidade cadastral a mera reprodução. Sentença mantida 

por seus fundamentos. RECURSO IMPROVIDO. (TJ-RS - Recurso Cível: 

71004930814 RS, Relator: Glaucia DippDreher, Data de Julgamento: 

17/10/2014, Quarta Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 22/10/2014). Deste modo, não há falar em 

responsabilização do Reclamado pela alegada ausência de notificação do 

Reclamante acerca da inscrição do seu nome nos órgãos de proteção ao 

crédito. Nesse contexto, não se desincumbiu o Reclamante de provar que 

os fatos ocorreram conforme narrado na inicial, não só para atender ao 

disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil, mas, especialmente, 

para derruir a presunção que surge do conjunto probatório. Essas 

premissas forçam a reconhecer a improcedência da pretensão autoral. 

Por fim, da análise de todo o conjunto probatório, resta caracterizada a 

litigância de má fé, nos termos do artigo 80, inciso II, do Código de 

Processo Civil, notadamente quando se observa a alteração clarividente 

da verdade dos fatos, sustentando-se demanda contra o Reclamado, 

mesmo ausente qualquer tipo de lesão real ao direito supostamente 

afetado. Cito ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ATO 

ILÍCITO. CONDUTA ANTIJURÍDICA INEXISTENTE. DANO MORAL NÃO 

COMPROVADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ PRESENTE. RECURSO NÃO 

PROVIDO. 1. A responsabilidade civil, segundo a teoria subjetiva, exige a 

comprovação de uma conduta antijurídica do agente (eventos damni), uma 

lesão efetiva (o dano) e a relação de causa e efeito entre uma e outra 

(nexo causal). 2. Ausente a prova de conduta antijurídica, inexiste 

responsabilidade civil pela indenização por eventuais danos. 3. A litigância 

de má-fé consiste na conduta processual eivada de deslealdade. 

Comprovada a malícia, deve ser mantida a sanção imposta. 4. Apelação 

cível conhecida e não provida, mantida a rejeição da pretensão inicial. 

(TJ-MG - AC: 10439110033669001 MG, Relator: Caetano Levi Lopes, Data 

de Julgamento: 02/02/2016, Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 15/02/2016). Como é sabido, não há relação entre a 

gratuidade de justiça e a multa por litigância de má-fé, consoante se extrai 

da primeira parte do artigo 55 da Lei 9.099/95, que excepciona claramente 

o litigante de má-fé. Vejamos: “Art. 55. A sentença de primeiro grau não 

condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados 

os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o recorrente, vencido, 

pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez 

por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo 

condenação, do valor corrigido da causa”. (g.n.) Portanto, perfeitamente 

cabível a multa ora aplicada. Ante o exposto, opino pela IMPROCEDÊNCIA 

do pedido inicial condenando o Reclamante em litigância de má-fé e, por 

conseguinte, ao pagamento das custas do processo e a pagar ao 

Reclamado, ante o valor ínfimo atribuído a causa, o valor correspondente à 

multa de R$ 500,00, art. 77, § 5º, CPC e honorários advocatícios no valor 

de R$ 1.000,00 (mil reais), , nos moldes do artigo 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil. Opino, ainda, pela revogação da decisão que antecipou 

os efeitos da tutela [id. n. 11506882]. É o projeto de sentença que submeto 

à apreciação do Excelentíssimo juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

para homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, 

intimem-se as partes por seus patronos. Pollianna Mesquita de Moraes 

J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

_____________________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para 

que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela 

juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 20 de junho de 

2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000195-91.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO RAFAEL SILVA VELASCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000195-91.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: ADRIANO RAFAEL SILVA VELASCO REQUERIDO: 

TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório com respaldo 

no artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Prima facie, opino pelo recebimento 

da petição inicial eis que de acordo com artigo 319 do Código de Processo 

Civil e com o artigo 14 da Lei 9.099/95. Por não haver vícios que possam 

obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado do mérito, uma vez que as provas dos autos são 

suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação 

probatória (art. 355, I CPC). Não vislumbro complexidade suficiente que 

autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam, na espécie, 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise das questões controvertidas. Trata-se de Ação 

Declaratória de Inexistência de Débito c.c. Indenização por Danos Morais 

proposta por Adriano Rafael Silva Velasco em desfavor de Telefônica 

Brasil S.A. Relata o Reclamante que seu nome foi indevidamente inscrito 

nos órgãos de proteção ao crédito pela Reclamada referente a um débito 

que alega desconhecer e que isto lhe causou danos morais. Desta 

maneira, propôs a presente requerendo a declaração de inexistência do 

débito e indenização. Em sede de contestação a Reclamada não elide as 

pretensões do Reclamante, se limitando a alegar a exigibilidade do débito, 

afirmando ser a anotação restritiva legítima e a combater a existência de 

danos morais. Pois bem, a solução do litígio não demanda muito esforço, 

mormente pela regra do Código de Processo Civil(art. 373, I e II do CPC) 

que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu 

direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. 

Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Partindo deste pressuposto, verifico que as alegações da Reclamada não 

subsistem, pois não coligiu prova alguma de que o valor objeto da 

inscrição restritiva seja devido, deixando de apresentar documentos, 

como contrato devidamente assinado ou faturas inadimplidas, capazes de 

amparar as suas alegações e constatar a inadimplência do Reclamante. 

Assinalo que a única prova produzida pela Reclamada, consistente 

exclusivamente de telas sistêmicas, não se admite como meio de afastar 

as afirmações autorais, como há muito tempo é o entendimento desta 

Corte. Os prints das telas servem como complemento quando há provas 

de um contrato vigente entre as partes, devidamente assinado, bem como 

para corroborar com a existência de outros documentos aptos a prova. 

Vejamos recentíssimo julgado da Turma Recursal desta corte quanto ao 

tema: ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL 

ÚNICA JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES 1 

Recurso Inominado nº.: 0018523-81.2017.811.0002 Origem: Juizado 

Especial Cível do Cristo Rei Recorrente(s): VALTER RODRIGUES DA 

SILVA JUNIOR Recorrido(s): OI S/A Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado 

De Moraes Data do Julgamento: 04/12/2017 E M E N T A RECURSO 

INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E RELAÇÃO JURÍDICA – INSCRIÇÃO EM 

SERASA – DANO MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA E 

CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INSURGÊNCIA DA PARTE 

RECLAMANTE – TELAS SISTÊMICAS – PROVA UNILATERAL E SEM 

VALOR PROBATÓRIO – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – 

INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ – RESTRIÇÕES 

POSTERIORES – SENTENÇA INTEGRALMENTE REFORMADA – RECURSO 

CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A tese de defesa da parte 

Recorrida se baseia em telas sistêmicas, as quais, conforme entendimento 

sedimentado pela Turma Recursal Única e também pelas Turmas 

Provisórias, são provas unilaterais desprovidas de qualquer valor 

probatório. Em razão do deferimento da inversão do ônus da prova, a 

incumbência de comprovar a existência do contrato, a origem da dívida, 

sua legitimidade e a legalidade da restrição apontada é da empresa Ré, 

ante a hipossuficiência técnica do consumidor, parte hipossuficiente da 

relação consumerista. Diante da inexistência de provas da contratação 
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dos serviços questionados, seja ela expressa, através de assinatura de 

contrato, ou verbal, através de canais de atendimento telefônico, os 

débitos vinculados a estes contratos são inexigíveis. Reconhecendo a 

inexigibilidade dos débitos, também é indevida a restrição apontada, 

configurando o dano moral in reipsa (precedentes do STJ), sendo cabível 

a indenização pretendida. Recurso conhecido e parcialmente provido. 

(Procedimento do Juizado Especial Cível 185238120178110002/2017, 

Turma Recursal Única, Julgado em 06/12/2017, Publicado no DJE 

06/12/2017) (g.n.) No caso, o Reclamante não reconhece a dívida e afirma 

não possuir relação jurídica com a Reclamada, desta forma, incumbia a 

esta instruir sua contestação com provas irrefutáveis da existência da 

relação contratual, obrigação da qual não se desvencilhou. Portanto, a 

Reclamada não se desincumbiu do encargo probatório que lhe tocava 

(CPC, art. 373, II), vez que não apresentou prova capaz de demonstrar a 

existência e licitude do débito que pudesse ensejar a inscrição do nome do 

Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito. Logo, restou demonstrada 

a falha na prestação de serviços por parte da Reclamada ao inscrever o 

nome do Reclamante no cadastro de proteção ao crédito por débito que 

não foi comprovado ser de sua responsabilidade. O apontamento do nome 

do Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito por débito indevido 

constitui falha na prestação do serviço e enseja a responsabilização civil 

objetiva da Reclamada. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor 

dispõe o seguinte: “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. O dano moral é in re ipsa e o nexo causal 

necessário é a negativação. A inscrição indevida em cadastros de 

inadimplentes dá ensejo ao direito à indenização por danos morais, sendo 

desnecessária a comprovação dos prejuízos suportados. Assim, no que 

tange a quantificação da indenização, ressalto que para a fixação do dano 

moral à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o 

seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, 

atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. Desta maneira, a indenização por dano moral deve 

representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma 

forma o sofrimento impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está 

na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que 

não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza 

impacto bastante no causador do mal a fim de dissuadi-lo de cometer 

ilícitos desta natureza. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 2.000,00 (Dois mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade 

considerando que o Reclamante possui outras anotações além daquela 

objeto da demanda, demonstrando não primar pela pontualidade no 

pagamento dos seus débitos. Ademais, tal valor se afigura justo ao 

considerar o longo período em que o nome do Reclamante esteve com 

restrição, bem como ante a sua demora em procurar meios de recuperar o 

crédito na praça e, principalmente, diante de sua inércia em tentar 

solucionar a questão de forma administrativa, seja por contato direito com 

a Reclamada, via PROCON ou outro meio alternativo de resolução de 

conflitos. Ante o exposto, opino pela PROCEDÊNCIA PARCIAL da 

pretensão para DECLARAR inexistente o débito objeto da inscrição 

restritiva e para CONDENAR a Reclamada a pagar ao Reclamante a 

quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos 

morais, corrigida monetariamente pelo índice INPC a partir desta data e 

acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde a citação, com resolução 

do mérito a teor do disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 

da lei nº 9.099/95). Submeto os autos ao Excelentíssimo juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes por 

seus patronos. Pollianna Mesquita de Moraes Juíza Leiga 

____________________________________________________________

__________________________________________________ Vistos, etc. 

Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, 

para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida 

pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com 

as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 20 de junho de 

2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000869-06.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON HERNANDES RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000869-06.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: JEFFERSON HERNANDES RODRIGUES DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório 

com respaldo no artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. De início, opino pelo 

recebimento da petição inicial eis que preenche os requisitos do artigo 14 

da Lei 9.099/95. Por não haver vícios que possam obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado do mérito, uma vez que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória 

(art. 355, I CPC). Não vislumbro complexidade suficiente que autorize 

afastar a competência deste Juízo e não se revelam, na espécie, 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise das questões controvertidas. Passo à análise meritória. 

Jefferson Hernandes Rodrigues da Silva ajuizou a presente Ação 

Declaratória de Inexistência de Débito c.c. Indenização por Danos Morais 

em desfavor de Banco Bradesco S.A. (Banco IBI S.A – Banco Multiplo) 

argumentando, em síntese, que seu nome foi indevidamente inscrito nos 

órgãos de proteção ao crédito pelo referido banco por um débito que alega 

desconhecer, aduzindo que tal inscrição lhe ocasionou danos morais. Pois 

bem, a solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra 

do Código de Processo Civil (art. 373, I e II do CPC) que estabelece que 

compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, 

segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo 

Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, 

expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do 

autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Assim, em que pese os argumentos tecidos pelo Reclamante, em 

contestação o Reclamado combateu suas alegações e apresentou prova 

suficiente da existência do débito por meio das faturas coligidas a id. n. 

12813413 destes autos, de onde se denota a utilização de um cartão de 

crédito denominado Comper Bradescard Mastercard Nacional, o que indica 

a existência de contratação e utilização do serviço bancário. O Reclamado 

apresentou documentação idônea acerca do negócio jurídico firmado e 

demonstrou a origem e a validade do débito. Desta forma, o pretendido na 

inicial é improcedente, posto que as alegações trazidas pelo Reclamado 

refutaram a tese do Reclamante, pois há traço da contratação e utilização 

do serviço e, diante da inadimplência injustificada, não há que se falar em 

dor, humilhação ou danos à honra. A documentação juntada pelo 

Reclamado demonstra o efetivo negócio jurídico celebrado e que relaciona 

as partes, bem como a utilização do benefício colocado a disposição do 

Reclamante, não se podendo negar conhecimento a origem da dívida. 

Vejam-se, nesse sentido, que as faturas exibem transações realizadas 

em estabelecimentos desta cidade de Nova Mutum, como Casa de Carne 

Chapeco e Senna Auto Posto, bem como que houve parcelamento de 

faturas e alguns pagamentos, sugerindo evidências acerca da efetiva 

utilização do cartão de crédito. Vejamos ao seguinte julgado em caso 

análogo: AÇÃO INDENIZATÓRIA - DANOS MORAIS - INOCORRÊNCIA - 

Fatos alegados na petição inicial não demonstrados pelo acervo probatório 

- Apresentação de documentos, extratos e faturas do cartão de crédito 

que comprovam a disponibilidade do crédito e a sua utilização reiterada, 

gerando o saldo devedor em discussão - Ausência de quitação da dívida - 

Cobrança devida - Dano moral - Não ocorrência - Exercício regular do 

direito do credor - Sentença de improcedência mantida - RECURSO 

DESPROVIDO. (TJ-SP - APL: 00412991920088260602 SP 

0041299-19.2008.8.26.0602, Relator: Sérgio Shimura, Data de Julgamento: 

05/08/2015, 16ª Câmara Extraordinária de Direito Privado, Data de 
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Publicação: 05/08/2015) (g.n.) Ora, não fosse isso, o pagamento de 

faturas anteriores, de per si, demonstra a utilização e a concordância com 

a prestação do serviço. De outra banda, nada há nos autos para que se 

possa colocar em dúvida a veracidade dessa prova documental, 

amplamente hábil à comprovação da efetiva contratação, até porque não 

há alegação de falsidade documental. Por sua vez, a inadimplência 

contratual do Reclamante está evidenciada pela falta de prova efetiva do 

pagamento no respectivo vencimento, nada justificando a alegação 

despropositada e genérica de desconhecimento do débito. Por assim ser, 

comprovada a relação jurídica entre as partes, não há nos autos indícios 

de ilicitude na anotação restritiva, bem como não há comprovante do seu 

adimplemento, desta forma, a negativação do nome do Reclamante não só 

é legítima como agiu o Reclamado no exercício regular do seu direito. No 

mais, cumpre esclarecer que a responsabilidade pela notificação prévia do 

devedor a respeito da futura inscrição restritiva é do órgão mantenedor do 

cadastro, não respondendo o credor pela ausência do envio da 

notificação por este órgão, consoante a Súmula 359 do STJ, verbis: “Cabe 

ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação do 

devedor antes de proceder à inscrição”. Nesse contexto, não se 

desincumbiu o Reclamante de provar que os fatos ocorreram conforme 

narrado na inicial, não só para atender ao disposto no art. 373, inciso I, do 

Código de Processo Civil, mas, especialmente, para derruir a presunção 

que surge do conjunto probatório. Por último, não vislumbro a má-fé 

processual por parte do Reclamante arguida em contestação, ficando 

rejeitado o pleito de condenação por dano processual. Essas premissas 

forçam a reconhecer a improcedência da pretensão do Reclamante. Ante 

o exposto, opino pela IMPROCEDÊNCIA do pedido inicial, com resolução do 

mérito, nos moldes do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Sem custas processuais e honorários advocatícios nesta fase [art. 54 e 

art. 55 da lei nº 9.099/95]. Submeto os autos ao Excelentíssimo juiz de 

Direito do Juizado Especial Cível para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes 

por seus patronos. Pollianna Mesquita de Moraes Juíza Leiga 

____________________________________________________________

_____________________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para 

que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela 

juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 20 de junho de 

2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000962-66.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL MESSIAS SILVESTRE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NATURA COSMÉTICOS S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000962-66.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: MANOEL MESSIAS SILVESTRE DA SILVA REQUERIDO: 

NATURA COSMÉTICOS S.A Vistos, etc. Nos termos do artigo 38 da Lei 

9.099/95, dispenso o relatório. Decido. De início, não conheço dos 

embargos de declaração constante do id. 13256613, ante a ausência de 

condição vinculativa. O Reclamante requereu a desistência desta ação, 

consoante petição id. n. 13567127 destes autos. Neste aspecto, o 

Enunciado n. 90 do FONAJE dispõe o seguinte: A desistência da ação, 

mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do processo 

sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de 

instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de litigância de má-fé 

ou lide temerária (nova redação – XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). 

Pois bem, nos termos do estatuído no artigo 200, parágrafo único, do CPC, 

a desistência da ação somente produz seus efeitos após a homologação 

Judicial. Ante o exposto, para que produzam os seus jurídicos e legais 

efeitos, opino pela HOMOLOGAÇÃO por sentença do pedido de 

desistência desta ação, e, em consequência, extinguindo o feito, sem 

exame do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil. Submeto os autos ao Excelentíssimo Juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se. Pollianna 

M e s q u i t a  d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

________________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para 

que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela 

juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 20 de junho de 

2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000351-16.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PEDRO RODRIGUES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON MACHADO BARRETO OAB - MT0012420A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES OAB - SP0098709A 

(ADVOGADO)

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000351-16.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: JOAO PEDRO RODRIGUES DE ALMEIDA REQUERIDO: 

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A, BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO, 

BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório consoante 

permite o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Analisando os autos, verifico 

que o objeto da presente execução se encontra devidamente adimplido. 

Com efeito, disciplina o art. 924, II do Código de Processo Civil que a 

extinção da execução ocorre quando há a satisfação da obrigação. No 

caso, restou demonstrado de forma inequívoca o adimplemento da 

obrigação [id. n. 13398756] considerando que o valor se encontra 

depositado em conta judicial, o Reclamante concorda com o montante e 

informou os dados bancários para transferência da quantia [id. n. 

13539606], razão pela qual, a extinção do feito é medida que se impõe. 

Ante o exposto, opino pela declaração da extinção da presente execução 

de sentença, com fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código 

de Processo Civil. Outrossim, opino pela expedição de alvará judicial para 

levantamento do valor depositado. Determino que o Gestor Judicial cumpra 

o § 3º, do artigo 450 da CNGC comunicando a parte autora por qualquer 

meio de comunicação sobre o levantamento dos valores – “O juiz deverá 

dar ciência da decisão ou despacho que autorizar a liberação, total ou 

parcial, de depósito judicial à parte vencedora ou ao seu sucessor, se 

possível, através de qualquer meio de comunicação.” Após, arquivem-se. 

É o parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo juiz de direito do 

Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 da mesma 

L e i .  P o l l i a n n a  M e s q u i t a  d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para 

que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela 

juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 20 de junho de 

2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000413-56.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA FRANCISCA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000413-56.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: MARIA FRANCISCA DO NASCIMENTO REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO S.A. Vistos, etc. A Reclamante, embora devidamente intimada 

para audiência de conciliação, conforme se depreende do evento n. 

12624456 destes autos, não compareceu ao ato, tampouco apresentou 

justificativa de ausência, consoante se observa do termo digitalizado. 

Sendo assim, preceitua o artigo 51, inciso I da Lei 9.099/95 que: 

“Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o 

autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo”; 

Assim, por não ter a Reclamante comparecido à audiência de conciliação e 

nem ter apresentado justificativa plausível de sua ausência, opino pela 

EXTINÇÃO do presente feito, sem resolução do mérito. Diante da ausência 

injustificada da Reclamante, opino pela sua condenação ao pagamento 

das custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado n. 28 

do FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja 

prévio pagamento das custas processuais deste feito. Publique-se. É o 

parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 Lei 

9.099/95. Pol l ianna Mesquita de Moraes Juíza Leiga 

____________________________________________________________

_______________________________________________ Vistos, etc. 

Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, 

para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida 

pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com 

as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 20 de junho de 

2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000224-44.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO MANOEL DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000224-44.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: BENEDITO MANOEL DA SILVA REQUERIDO: TELEFONICA 

BRASIL S.A. Vistos, etc. O Reclamante, embora devidamente intimada 

para audiência de conciliação, conforme se depreende do evento n. 

14639158 destes autos, não compareceu ao ato, tampouco apresentou 

justificativa de ausência, consoante se observa do termo digitalizado. 

Sendo assim, preceitua o artigo 51, inciso I da Lei 9.099/95 que: 

“Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o 

autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo”; 

Assim, por não ter o Reclamante comparecido à audiência de conciliação e 

nem ter apresentado justificativa plausível de sua ausência, opino pela 

EXTINÇÃO do presente feito, sem resolução do mérito. Diante da ausência 

injustificada do Reclamante, opino pela sua condenação ao pagamento 

das custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado n. 28 

do FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja 

prévio pagamento das custas processuais deste feito. Publique-se. É o 

parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 Lei 

9.099/95. Pol l ianna Mesquita de Moraes Juíza Leiga 

____________________________________________________________

_____________________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para 

que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela 

juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 20 de junho de 

2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000221-89.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SILVANIA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000221-89.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: MARIA SILVANIA DOS SANTOS REQUERIDO: CLARO S.A. 

Vistos, etc. A Reclamante, embora devidamente intimada para audiência 

de conciliação, conforme se depreende do evento n. 14638292 destes 

autos, não compareceu ao ato, tampouco apresentou justificativa de 

ausência, consoante se observa do termo digitalizado. Sendo assim, 

preceitua o artigo 51, inciso I da Lei 9.099/95 que: “Extingue-se o 

processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de 

comparecer a qualquer das audiências do processo”; Assim, por não ter a 

Reclamante comparecido à audiência de conciliação e nem ter 

apresentado justificativa plausível de sua ausência, opino pela EXTINÇÃO 

do presente feito, sem resolução do mérito. Diante da ausência 

injustificada da Reclamante, opino pela sua condenação ao pagamento 

das custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado n. 28 

do FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja 

prévio pagamento das custas processuais deste feito. Publique-se. É o 

parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 Lei 

9.099/95. Pol l ianna Mesquita de Moraes Juíza Leiga 

____________________________________________________________

__________________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para 

que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela 

juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 20 de junho de 

2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000661-22.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CLEBER GOMES SILVA DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO WESTPHALEN MICHEL OAB - MT0007262A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA TRES LTDA. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000661-22.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: ANTONIO CLEBER GOMES SILVA DA CONCEICAO 

REQUERIDO: EDITORA TRES LTDA. Vistos, etc. O Reclamante, embora 

devidamente intimado para audiência de conciliação, conforme se 

depreende do evento n. 14853793 destes autos, não compareceu ao ato, 

tampouco apresentou justificativa de ausência, consoante se observa do 

termo digitalizado. Isso porque, a justificativa de ausência apresentada 

não se mostra suficiente, visto que o Reclamante não guarneceu seu 

pedido com provas aptas a demonstrar circunstâncias que constitui justa 

causa para a sua ausência, ou seja, a ocorrência de caso fortuito ou 

força maior, nos termos do art. 223, § 1º, do Código de Processo Civil. 

Sendo assim, preceitua o artigo 51, inciso I da Lei 9.099/95 que: 

“Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o 

autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo”; 

Assim, por não ter o Reclamante comparecido à audiência de conciliação e 

nem ter apresentado justificativa plausível de sua ausência, antes de 
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iniciado o ato, opino pela EXTINÇÃO do presente feito, sem resolução do 

mérito. A justificativa a posteriori e sem nenhum documento que a 

comprove não se mostra apta a evitar a extinção do processo. Condeno a 

parte autora em custas no caso de ajuizamento de nova demanda identica, 

ante a ausência injustificada. Publique-se. É o parecer que submeto à 

apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

para homologação, nos termos do art. 40 Lei 9.099/95. Pollianna Mesquita 

d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

_______________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para 

que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela 

juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 20 de junho de 

2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000952-22.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA DE LIMA FEITOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000952-22.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: DANIELA DE LIMA FEITOSA REQUERIDO: TELEFONICA 

BRASIL S.A. Vistos, etc. De início, não conheço dos embargos de 

declaração constante do id. 13263157, ante a ausência de condição 

vinculativa. A Reclamante, embora devidamente intimado para audiência de 

conciliação, conforme se depreende do evento n. 13760383 destes autos, 

não compareceu ao ato, tampouco apresentou justificativa de ausência, 

consoante se observa do termo digitalizado. Ante a ausência injustificada 

na audiência de conciliação, opino pelo indeferimento do pedido de 

desistência da ação formulado em audiência. Sendo assim, preceitua o 

artigo 51, inciso I da Lei 9.099/95 que: “Extingue-se o processo, além dos 

casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a 

qualquer das audiências do processo”; Assim, por não ter a Reclamante 

comparecido à audiência de conciliação e nem ter apresentado justificativa 

plausível de sua ausência, opino pela EXTINÇÃO do presente feito, sem 

resolução do mérito. Diante da ausência injustificada da Reclamante, opino 

pela sua condenação ao pagamento das custas processuais, conforme 

orientação contida no Enunciado n. 28 do FONAJE, não podendo repetir o 

ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento das custas 

processuais deste feito. Publique-se. É o parecer que submeto à 

apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

para homologação, nos termos do art. 40 Lei 9.099/95. Pollianna Mesquita 

d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

________________________________________________ Vistos, etc. 

Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, 

para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida 

pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com 

as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 20 de junho de 

2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000953-07.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA DE LIMA FEITOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000953-07.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: DANIELA DE LIMA FEITOSA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO S.A. Vistos, etc. De início, não conheço dos embargos de 

declaração constante do id. 13262831, ante a ausência de condição 

vinculativa. A Reclamante, embora devidamente intimado para audiência de 

conciliação, conforme se depreende do evento n. 13760467 destes autos, 

não compareceu ao ato, tampouco apresentou justificativa de ausência, 

consoante se observa do termo digitalizado. Ante a ausência injustificada 

na audiência de conciliação, opino pelo indeferimento do pedido de 

desistência da ação formulado em audiência. Sendo assim, preceitua o 

artigo 51, inciso I da Lei 9.099/95 que: “Extingue-se o processo, além dos 

casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a 

qualquer das audiências do processo”; Assim, por não ter a Reclamante 

comparecido à audiência de conciliação e nem ter apresentado justificativa 

plausível de sua ausência, opino pela EXTINÇÃO do presente feito, sem 

resolução do mérito. Diante da ausência injustificada da Reclamante, opino 

pela sua condenação ao pagamento das custas processuais, conforme 

orientação contida no Enunciado n. 28 do FONAJE, não podendo repetir o 

ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento das custas 

processuais deste feito. Publique-se. É o parecer que submeto à 

apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

para homologação, nos termos do art. 40 Lei 9.099/95. Pollianna Mesquita 

d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para 

que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela 

juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 20 de junho de 

2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000954-89.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

EVERALDO SANTOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000954-89.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: EVERALDO SANTOS DA SILVA REQUERIDO: TELEFONICA 

BRASIL S.A. Vistos, etc. De início, não conheço dos embargos de 

declaração constante do id. 13262619, ante a ausência de condição 

vinculativa. O Reclamante, embora devidamente intimado para audiência de 

conciliação, conforme se depreende do evento n. 13760582 destes autos, 

não compareceu ao ato, tampouco apresentou justificativa de ausência, 

consoante se observa do termo digitalizado. Sendo assim, preceitua o 

artigo 51, inciso I da Lei 9.099/95 que: “Extingue-se o processo, além dos 

casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a 

qualquer das audiências do processo”; Assim, por não ter o Reclamante 

comparecido à audiência de conciliação e nem ter apresentado justificativa 

plausível de sua ausência, opino pela EXTINÇÃO do presente feito, sem 

resolução do mérito. Diante da ausência injustificada do Reclamante, opino 

pela sua condenação ao pagamento das custas processuais, conforme 

orientação contida no Enunciado n. 28 do FONAJE, não podendo repetir o 

ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento das custas 

processuais deste feito. Publique-se. É o parecer que submeto à 

apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

para homologação, nos termos do art. 40 Lei 9.099/95. Pollianna Mesquita 

d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

______________________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para 

que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela 

juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 20 de junho de 
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2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000956-59.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MILENA KELE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000956-59.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: MILENA KELE DA SILVA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL 

S.A. Vistos, etc. De início, não conheço dos embargos de declaração 

constante do id. 13262194, ante a ausência de condição vinculativa. A 

Reclamante, embora devidamente intimado para audiência de conciliação, 

conforme se depreende do evento n. 13760835 destes autos, não 

compareceu ao ato, tampouco apresentou justificativa de ausência, 

consoante se observa do termo digitalizado. Ante a ausência injustificada 

na audiência de conciliação, opino pelo indeferimento do pedido de 

desistência da ação formulado em audiência. Sendo assim, preceitua o 

artigo 51, inciso I da Lei 9.099/95 que: “Extingue-se o processo, além dos 

casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a 

qualquer das audiências do processo”; Assim, por não ter a Reclamante 

comparecido à audiência de conciliação e nem ter apresentado justificativa 

plausível de sua ausência, opino pela EXTINÇÃO do presente feito, sem 

resolução do mérito. Diante da ausência injustificada da Reclamante, opino 

pela sua condenação ao pagamento das custas processuais, conforme 

orientação contida no Enunciado n. 28 do FONAJE, não podendo repetir o 

ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento das custas 

processuais deste feito. Publique-se. É o parecer que submeto à 

apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

para homologação, nos termos do art. 40 Lei 9.099/95. Pollianna Mesquita 

d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

_______________________________________________ Vistos, etc. 

Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, 

para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida 

pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com 

as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 20 de junho de 

2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000137-25.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

IONES DA SILVA MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT0009150A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - SC0008927A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000137-25.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: IONES DA SILVA MORAIS REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA 

SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS Vistos, etc. Dispenso o 

relatório consoante permite o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Analisando 

os autos, verifico que o objeto da presente execução se encontra 

devidamente adimplido. Com efeito, disciplina o art. 924, II do Código de 

Processo Civil que a extinção da execução ocorre quando há a satisfação 

da obrigação. No caso, restou demonstrado de forma inequívoca o 

adimplemento da obrigação [id. n. 13113756] considerando que o valor se 

encontra depositado em conta judicial, o Reclamante concorda com o 

montante e informou os dados bancários para transferência da quantia[id. 

n. 13225080], razão pela qual, a extinção do feito é medida que se impõe. 

Ante o exposto, opino pela declaração da extinção da presente execução 

de sentença, com fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código 

de Processo Civil. Outrossim, opino pela expedição de alvará judicial para 

levantamento do valor depositado. Determino que o Gestor Judicial cumpra 

o § 3º, do artigo 450 da CNGC comunicando a parte autora por qualquer 

meio de comunicação sobre o levantamento dos valores – “O juiz deverá 

dar ciência da decisão ou despacho que autorizar a liberação, total ou 

parcial, de depósito judicial à parte vencedora ou ao seu sucessor, se 

possível, através de qualquer meio de comunicação.” Após, arquivem-se. 

É o parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo juiz de direito do 

Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 da mesma 

L e i .  P o l l i a n n a  M e s q u i t a  d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para 

que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela 

juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 20 de junho de 

2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010207-50.2015.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010207-50.2015.8.11.0086 

REQUERENTE: BRUNO DA SILVA REQUERIDO: RENOVA COMPANHIA 

SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A. Vistos, etc. O 

Reclamante, embora devidamente intimada para audiência de conciliação, 

conforme se depreende do evento n. 15524248 destes autos, não 

compareceu ao ato, tampouco apresentou justificativa de ausência, 

consoante se observa do termo digitalizado. Sendo assim, preceitua o 

artigo 51, inciso I da Lei 9.099/95 que: “Extingue-se o processo, além dos 

casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a 

qualquer das audiências do processo”; Assim, por não ter o Reclamante 

comparecido à audiência de conciliação e nem ter apresentado justificativa 

plausível de sua ausência, opino pela EXTINÇÃO do presente feito, sem 

resolução do mérito. Diante da ausência injustificada do Reclamante, opino 

pela sua condenação ao pagamento das custas processuais, conforme 

orientação contida no Enunciado n. 28 do FONAJE, não podendo repetir o 

ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento das custas 

processuais deste feito. Publique-se. É o parecer que submeto à 

apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

para homologação, nos termos do art. 40 Lei 9.099/95. Pollianna Mesquita 

d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para 

que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela 

juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 20 de junho de 

2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010214-42.2015.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ELITANIA DA SILVA QUEIROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010214-42.2015.8.11.0086 

REQUERENTE: ELITANIA DA SILVA QUEIROS REQUERIDO: LOSANGO 

PROMOCOES DE VENDAS LTDA. Vistos, etc. Nos termos do artigo 38 da 

Lei 9.099/95, dispenso o relatório. Decido. A Reclamante requereu a 

desistência desta ação, consoante petição id. n. 13496287 destes autos. 

Neste aspecto, o Enunciado n. 90 do FONAJE dispõe o seguinte: A 

desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a 

extinção do processo sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em 

audiência de instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de 

litigância de má-fé ou lide temerária (nova redação – XXXVIII Encontro – 

Belo Horizonte-MG). Pois bem, nos termos do estatuído no artigo 200, 

parágrafo único, do CPC, a desistência da ação somente produz seus 

efeitos após a homologação Judicial. Ante o exposto, para que produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, opino pela HOMOLOGAÇÃO por 

sentença do pedido de desistência desta ação, e, em consequência, 

extinguindo o feito, sem exame do mérito, com fundamento no artigo 485, 

inciso VIII, do Código de Processo Civil. Submeto os autos ao 

Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. 

Homologada, intimem-se. Pollianna Mesquita de Moraes Juíza Leiga 

____________________________________________________________

___________________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para 

que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela 

juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 20 de junho de 

2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000210-60.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA PENHA DA SILVA GUERRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000210-60.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: MARIA DA PENHA DA SILVA GUERRA REQUERIDO: 

BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório, em atenção ao 

que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. De início, opino pelo 

recebimento da petição inicial eis que preenche os requisitos do artigo 14 

da Lei 9.099/95. A presente lide comporta o julgamento antecipado do 

mérito, nos moldes do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, haja 

vista que a questão controvertida nos autos é meramente de direito, 

mostrando-se, por outro lado, suficiente a prova documental produzida, 

para dirimir as questões de fato suscitadas, de modo que desnecessário 

se faz designar audiência de instrução e julgamento para a produção de 

novas provas. Não verifico complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam, na espécie, nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito descritas no artigo 

337 do Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da 

controvérsia apresentada. Cuida-se de Ação Declaratória de Inexistência 

de Débito c.c. Indenização por Danos Morais proposta por Maria da Penha 

da Silva Guerra em desfavor de Banco Bradesco S.A. Sustenta a 

Reclamante que seu nome foi indevidamente inscrito nos órgãos de 

proteção ao crédito pelo Reclamado em razão de um débito que alega 

desconhecer. Desta forma propôs a presente ação requerendo a 

declaração de inexistência do débito e indenização por danos morais. Em 

sede de contestação o Reclamado não elide as pretensões da 

Reclamante, se restringindo a alegar a exigibilidade do débito, afirmando 

ser a anotação restritiva legítima e a combater a existência de danos 

morais. No entanto, as alegações do Reclamado não subsistem, pois não 

apresentou prova mínima de que o valor objeto da inscrição restritiva é 

devido, deixando de comprovar por meio de documentos, como o contrato 

entabulado com a Reclamante onde pudesse anuir com a prestação de 

serviços bancários, capazes de amparar as suas alegações e constatar a 

alegada inadimplência. Vejamos o entendimento jurisprudencial: 

CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS C/C 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO 

DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA POR 

MAIS DE SEIS MESES DESDE A DATA EM QUE O AUTOR REFERE TER 

PEDIDO O ENCERRAMENTO DA CONTA. POSTERIOR LANÇAMENTO 

INDEVIDO DE TARIFAS E TAXAS EM CONTA CORRENTE. CANCELAMENTO 

NÃO ATENDIDO PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA, SOB ALEGAÇÃO DE QUE 

NÃO HOUVE PEDIDO DE ENCERRAMENTO DA CONTA CORRENTE. 

AUSÊNCIA DE PROVAS DA TESE VENTILADA NA CONTESTAÇÃO. PARTE 

RÉ QUE NÃO TROUXE AOS AUTOS NENHUM DOCUMENTO DA 

MOVIMENTAÇÃO DA CONTA PARA DEMONSTRAR A ORIGEM E A 

EVOLUÇÃO DO VALOR COBRADO, ÔNUS QUE LHE COMPETIA. 

COBRANÇA DE DÉBITO QUE GEROU SALDO NEGATIVO E A 

CONSEQUENTE ANOTAÇÃO NEGATIVA DO NOME DA PARTE AUTORA 

JUNTO AO ROL DOS MAUS PAGADORES. AGIR DO BANCO QUE ATENTA 

CONTRA A BOA-FÉ OBJETIVA. DESOBEDIÊNCIA À RESOLUÇÃO N.º 2025 

DO BACEN. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO RECONHECIDA. DANO MORAL 

PURO CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR. QUANTUM INDENIZATÓRIO 

FIXADO EM R$ 6.780,00. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 

RECURSO PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71004490967, Segunda Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Alexandre de Souza Costa 

Pacheco, Julgado em 18/12/2013). (TJ-RS - Recurso Cível: 71004490967 

RS, Relator: Alexandre de Souza Costa Pacheco, Data de Julgamento: 

18/12/2013, Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 20/01/2014). (g.n.) No caso, o Reclamante afirma não 

reconhecer a dívida, desta forma, incumbia ao banco instruir sua 

contestação com provas irrefutáveis da existência da relação contratual 

ou da pendência financeira, obrigação da qual não se desvencilhou. 

Portanto, o Reclamado não se desincumbiu do encargo probatório que lhe 

tocava (CPC, art. 373, II), vez que não apresentou prova capaz de 

demonstrar a existência e licitude do débito que pudesse ensejar a 

inscrição do nome do Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito. 

Logo, restou demonstrada a falha na prestação de serviços por parte do 

Reclamado ao incluir o nome da Reclamante no cadastro de proteção ao 

crédito por débitos que não foi comprovado ser de sua responsabilidade. 

O apontamento do nome da Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito 

por débito indevido constitui falha na prestação do serviço e enseja a 

responsabilização civil objetiva do Reclamado. O artigo 14 do Código de 

Defesa do Consumidor dispõe o seguinte: “O fornecedor de serviços 

responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. O dano moral é in re ipsa e o nexo causal 

necessário é a negativação. A negativação indevida em cadastros de 

inadimplentes dá ensejo ao direito à indenização por danos morais, sendo 

desnecessária a comprovação dos prejuízos suportados. No que tange ao 

quantum indenizatório, ressalto que para a fixação do dano moral à vista 

da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu 

arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às 

peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. Desta maneira, a indenização por dano moral deve 

representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma 

forma o sofrimento impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está 

na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que 

não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza 

impacto bastante no causador do mal a fim de dissuadi-lo de cometer 

ilícitos desta natureza. Considerando o período em que o nome da 

Reclamante esteve com restrição, bem como, ante a sua demora em 

procurar os meios de recuperar seu crédito na praça e, principalmente, 

diante de sua inércia em tentar solucionar a questão de forma 

administrativa, seja por contato direito com o Reclamado, via PROCON ou 

outro meio alternativo de resolução de conflitos, o valor indenizatório vai 

fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais), sopesadas as circunstâncias do 

evento danoso e a finalidade compensatória e disciplinadora da 
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indenização. Ante o exposto, opino pela PROCEDÊNCIA PARCIAL da 

pretensão para DECLARAR inexistente o débito objeto da inscrição 

restritiva e para CONDENAR o Reclamado a pagar a Reclamante a quantia 

de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais, 

corrigida monetariamente pelo índice INPC a partir desta data e acrescida 

de juros de mora de 1% ao mês desde a citação, com resolução do mérito 

a teor do disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios nesta fase [art. 54 e art. 55 

da lei nº 9.099/95]. Submeto este projeto de sentença ao Excelentíssimo 

juiz de direito do Juizado Especial Cível para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, 

intimem-se as partes por seus patronos. Pollianna Mesquita de Moraes 

J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

_______________________________________________ Vistos, etc. 

Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, 

para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida 

pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com 

as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 20 de junho de 

2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010196-84.2016.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO DUARTE SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARNALDO RAUEN DELPIZZO OAB - MT0004708S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NELCI CASARIN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROGER KLERISSON ROZAO OAB - MT0014571A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010196-84.2016.8.11.0086 

REQUERENTE: FERNANDO DUARTE SANTANA REQUERIDO: NELCI 

CASARIN Vistos, etc. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Por não haver vícios que possam obstar 

o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento, mormente após a realização de audiência de instrução [id. n. 

6809749]. Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize 

afastar a competência deste Juízo e não se revelam, na espécie, 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise das questões controvertida. Trata-se de Ação de 

Indenização por Danos Morais proposta por Fernando Duarte Santana em 

desfavor de Nelci Casarin. A solução do litígio não demanda muito esforço, 

posto que o Código de Processo Civil estabelece que compete ao autor 

provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra 

contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu 

alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de 

fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de 

presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. Partindo dessas 

premissas e em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que razão assiste ao Reclamante. Aduz o Reclamante 

que é Comandante da 5ª Companhia Independente de Bombeiros Militares 

de Nova Mutum e que na data de 03 de julho de 2015, quando da 

realização de uma vistoria pela equipe de Bombeiros Militares de Cuiabá, 

no estabelecimento comercial Restaurante e Pizzaria Casarin, o 

Reclamado, bastante exaltado, afirmou aos Bombeiros ali presentes que 

“se ele tivesse pagado os R$2.000,00 que o Comandante do Corpo de 

Bombeiros de Nova Mutum pediu a ele para liberação do alvará eles não 

estariam lá”. Aduz ainda que, no exercício funcional, nunca pediu dinheiro 

ao Reclamado ou a qualquer outra pessoa para qualquer finalidade. O 

Reclamante afirma que se sentiu constrangido e teve sua imagem e 

reputação vilipendiadas pelo Reclamado, o que ensejou a propositura da 

presente ação indenizatória. Na peça de defesa o Reclamado rechaça os 

termos da inicial argumentando que a equipe de bombeiros de Cuiabá, 

composta pelos Sargentos Leandro Frizanco e Ana Silva Costa de 

Almeida, na ocasião deveriam verificar se havia ou não sido 

implementadas as adequações no estabelecimento comercial, conforme 

determinado pelo Reclamante; que o Sargento Frizanco, de forma 

arbitrária, passou a buscar novas supostas inadequações, tendo 

anunciado na frente dos clientes tudo o que anotava, criando um mal 

estar; que pediu para os bombeiros se retirarem do estabelecimento, tendo 

afirmado que se tivesse vendido o restaurante por “dois milhões”, 

conforme lhe haviam oferecido, não passaria por tanto incomodo. Relata 

que em nenhum momento afirmou ou sugeriu que o Reclamante é um 

funcionário público corrupto ou que tenha exigido R$ 2.000,00 (dois mil 

reais) para que não fosse notificado. Por fim combateu o pleito de 

indenização por danos morais. Pois bem, embora todo o alegado pelo 

Reclamado, este não produziu prova mínima da sua versão dos fatos, se 

descurando de seu ônus probatório consoante preceitua o inciso II do 

artigo 373 do CPC, já as alegações do Reclamante restaram devidamente 

comprovadas pela oitiva das testemunhas, devidamente compromissadas, 

Sra. Ana Silva Costa de Almeida e Sr. Leandro Frizanco, que confirmaram 

terem presenciado os fatos, e ouvido o Reclamado ofender a honra do 

Reclamante, conforme trechos dos depoimentos a seguir transcritos. A 

Testemunha Leandro Frizanco – 3º Sgto BM foi claro em seu depoimento 

ao assegurar que: “falou que a gente “tava” querendo perseguir ele 

também. Ai nós sentamos na mesa com ele depois da vistoria e ele perdeu 

o controle, falou que a vontade dele era matar todo o servidor público que 

ele encontrasse na frente. Ai eu falei que ele não podia falar isso e ele 

continuou exaltado e um certo momento ele falou que se ele tivesse dado 

os R$ 2.000,00 (dois mil) para o comandante da época não teria todo esse 

problema que ele teve”. (...) “se o comandante de vocês, atual daqui, ele 

deixou claro que era o comandante daqui; ele não deixou subentendido 

que era o comandante de qualquer outro lugar, o comandante de vocês 

daqui, do quartel daqui, ele, se eu tivesse dado os dois mil reais pra ele, 

não teria esse problema que to tendo agora, que ele me pediu.” No mesmo 

sentido o depoimento da Testemunha Ana Silva Costa de Almeida – 3º 

Sgto BM, que afirmou ter o Reclamado dito que: “se ele tivesse pago os 

R$2.000,00 (dois mil) reais nada disso teria acontecido”. (...) “se ele 

tivesse dado os R$ 2.000,00 (dois mil) reais tudo isso tinha acabado, não 

teria acontecido, nós não estaríamos lá.” (...) “que estava se referindo ao 

Comandante da unidade daqui” Assim, estando comprovando os fatos 

trazidos à apreciação, se impõe a procedência da pretensão. Nesse 

passo, a Constituição da República, no inciso V e X do seu artigo 5º 

expressa que: Art. 5º, omissis V - É assegurado o direito de resposta, 

proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à 

imagem; (...) X – São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a 

imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano 

material ou moral decorrente da sua violação. Desta maneira, entendo que 

as ofensas e ameaças proferidas pelo Reclamado contra o Reclamante 

foram capazes de macular a sua honra, que é o conjunto de qualidades 

que caracterizam a dignidade da pessoa, o respeito dos concidadãos, o 

bom nome, a reputação, portanto merece e deve ser tratada com respeito 

e zelo por todos, ensejando justa reparação, quando atacada. Além disso, 

o artigo 186 do Código Civil Brasileiro assevera que: “Aquele que, por 

ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e 

causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”. 

Nesse passo é o disposto no artigo 927 do mesmo Codex: “Aquele que, 

por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a 

repará-lo”. Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial: APELAÇÕES 

CÍVEIS - INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS - POLICIAL MILITAR NO 

EXERCÍCIO DO DEVER PROFISSIONAL - OFENSA E AGRESSÃO VERBAL 

COMPROVADAS - MANUTENÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA NA 

SENTENÇA - IMPROVIMENTO DE AMBOS OS APELOS. DECISÃO UNÂNIME. 

- Da análise do conjunto probatório carreado aos autos, verifica-se que 

restaram devidamente comprovados os impropérios e a agressões 

desferidos pela ré contra o demandante, ofendendo sua honra e sua 

autoridade, estando presentes os pressupostos para invocação da 

responsabilidade civil daquela. (TJ-SE - AC: 2007205788 SE, Relator: DES. 

CEZÁRIO SIQUEIRA NETO, Data de Julgamento: 03/09/2007, 2ª.CÂMARA 

CÍVEL) (g.n.) E ainda: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS. EXPOSIÇÃO VEXATÓRIA. OFENSAS VERBAIS 

FRENTE A MORADORES. COMPROVADA. FATOS CONSTITUTIVOS DO 

DIREITO DA AUTORA DEVIDAMENTE COMPROVADOS. AGRESSÃO 

VERBAL. AFETAÇÃO DA HONRA SUBJETIVA. ATO ILÍCITO 

CARACTERIZADO. DANO MORAL COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA 

POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. Recurso conhecido e desprovido. , 

esta Turma Recursal resolve, por unanimidade de votos, CONHECER e 
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NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto, nos exatos termos deste 

v o t o .  ( T J - P R  -  R I :  0 0 0 5 9 0 3 9 0 2 0 1 4 8 1 6 0 0 3 8 0  P R 

0005903-90.2014.8.16.0038/0 (Acórdão), Relator: Aldemar Sternadt, Data 

de Julgamento: 06/11/2015, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 

20/11/2015) (g.n.) Desta forma, no que concerne a fixação do valor que 

corresponda a justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na 

causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, 

econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os 

benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano aliado ao 

fato do reclamado ocupar um cargo de comando junto a 5ª Companhia 

Independente de Bombeiros Militares de Nova Mutum/MT, sob pena de 

desmoralização da instituição no município de Nova Mutum/MT. No caso, 

esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos morais em 

R$ 20.000,00 (vinte mil reais), quantia essa que atende aos critérios da 

razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido do Reclamante, refletindo no patrimônio do 

Reclamado de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Isto posto, opino 

pela PROCEDÊNCIA PARCIAL da pretensão contida na inicial para 

condenar o Reclamado a pagar ao Reclamante o valor de R$ 20.000,00 

(vinte mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigido 

monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescido de juros de mora 

de 1% ao mês desde a partir do evento danoso, com resolução do mérito, 

a teor do que dispõe o art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem 

custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. É o parecer, que submeto à apreciação do Excelentíssimo Juiz 

de Direito Juizado Especial Cível para homologação conforme preceitua o 

artigo 40 Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes por seus 

patronos. Pol l ianna Mesquita de Moraes Juíza Leiga 

____________________________________________________________

______________________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para 

que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela 

juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 25 de junho de 

2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010211-19.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ABIMAEL BARBOSA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO SARTORI DOS SANTOS OAB - MT0017714A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010211-19.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: ABIMAEL BARBOSA RIBEIRO REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. Dispenso o 

relatório consoante permite o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Analisando 

os autos, verifico que o objeto da presente execução se encontra 

devidamente adimplido. Com efeito, disciplina o art. 924, II do Código de 

Processo Civil que a extinção da execução ocorre quando há a satisfação 

da obrigação. No caso, restou demonstrado de forma inequívoca o 

adimplemento da obrigação [id. n. 12970847] considerando que o valor se 

encontra depositado em conta judicial, o Reclamante concorda com o 

montante e informou os dados bancários para transferência da quantia [id. 

n. 13820997], razão pela qual, a extinção do feito é medida que se impõe. 

Ante o exposto, opino pela declaração da extinção da presente execução 

de sentença, com fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código 

de Processo Civil. Outrossim, opino pela expedição de alvará judicial para 

levantamento do valor depositado. Determino que o Gestor Judicial cumpra 

o § 3º, do artigo 450 da CNGC comunicando a parte autora por qualquer 

meio de comunicação sobre o levantamento dos valores – “O juiz deverá 

dar ciência da decisão ou despacho que autorizar a liberação, total ou 

parcial, de depósito judicial à parte vencedora ou ao seu sucessor, se 

possível, através de qualquer meio de comunicação.” Após, arquivem-se. 

É o parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo juiz de direito do 

Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 da mesma 

L e i .  P o l l i a n n a  M e s q u i t a  d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

________________________________ Vistos, etc. Com fundamento no 

artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam 

seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta 

comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências. Nova Mutum/MT, 27 de junho de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000463-82.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JOANICE BENEDITA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000463-82.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: JOANICE BENEDITA DA SILVA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório consoante permite o 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Analisando os autos, verifico que o 

objeto da presente execução se encontra devidamente adimplido. Com 

efeito, disciplina o art. 924, II do Código de Processo Civil que a extinção 

da execução ocorre quando há a satisfação da obrigação. No caso, 

restou demonstrado de forma inequívoca o adimplemento da obrigação[id. 

n. 12418422] considerando que o valor se encontra depositado em conta 

judicial, o Reclamante concorda com o montante e informou os dados 

bancários para transferência da quantia [id. n. 13766965], razão pela qual, 

a extinção do feito é medida que se impõe. Ante o exposto, opino pela 

declaração da extinção da presente execução de sentença, com 

fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código de Processo Civil. 

Outrossim, opino pela expedição de alvará judicial para levantamento do 

valor depositado. Determino que o Gestor Judicial cumpra o § 3º, do artigo 

450 da CNGC comunicando a parte autora por qualquer meio de 

comunicação sobre o levantamento dos valores – “O juiz deverá dar 

ciência da decisão ou despacho que autorizar a liberação, total ou parcial, 

de depósito judicial à parte vencedora ou ao seu sucessor, se possível, 

através de qualquer meio de comunicação.” Após, arquivem-se. É o 

parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo juiz de direito do 

Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 da mesma 

L e i .  P o l l i a n n a  M e s q u i t a  d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

_____________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para 

que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela 

juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 27 de junho de 

2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000920-17.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE JESUS LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000920-17.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: FRANCISCO DE JESUS LOPES REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório conforme 

permissivo do artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. A presente lide comporta 

o julgamento antecipado do mérito, nos moldes do artigo 355, inciso I, do 

Código de Processo Civil, haja vista que a questão controvertida nos autos 

é meramente de direito, mostrando-se, por outro lado, suficiente a prova 

documental produzida, para dirimir as questões de fato suscitadas, de 

modo que desnecessário se faz designar audiência de instrução e 

julgamento para a produção de novas provas. Não vislumbro 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam, na espécie, nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil que impeçam o avanço e análise das questões 

controvertidas. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito 

c.c. Indenização por Danos Morais proposta por Francisco de Jesus 

Lopes em desfavor de Banco BradescoCartões S.A. Afirma o Reclamante 

que teve seu nome inserido nos órgãos de proteção ao crédito pelo 

Reclamadopor um débitoque alega desconhecer. Por esta razão, propôs a 

presente ação requerendo a desconstituição do débito e indenização por 

danos morais. Pois bem, nota-se que o Reclamado foi regularmente 

citado,compareceu à audiência de conciliação, entretanto, deixou de 

apresentar contestação, tornando-se, dessa forma, revel. Desta maneira, 

o artigo 344 do Código de Processo Civil estabelece que: Art. 344. Se o 

réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor. Logo, o 

reconhecimento dos efeitos da revelia, é medida que se impõe. É cediço 

que a garantia da ampla defesa não se trata de uma obrigação imposta à 

parte, porém, faculta-se ao réu a possibilidade de contestar os fatos 

alegados pela parte contrária. Contudo, caso a parte haja com contumácia, 

prevê a legislação processual civil a sua penalização, uma vez que, 

descumprido o seu ônus processual, caracteriza a revelia, como se vê no 

caso. Ora, a afirmação do Reclamante passa a adquirir o status de 

verdade formal em virtude da revelia do Reclamado, pois que, tratando-se 

de direito disponível e que não necessita ser provado em audiência, é 

perfeitamente aplicável à regra do artigo 335, inciso I, do Código de 

Processo Civil, para que o juiz conheça diretamente do pedido. Não 

bastassem os efeitos da revelia, a impor a presunção de veracidade das 

alegações trazidas, cabe observar que o Reclamante fez prova suficiente 

do alegado, juntando a documentação necessária ao deslinde da questão. 

No que tange ao quantum indenizatório, ressalto que para a fixação do 

dano moral à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos 

para o seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, 

estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a 

título de indenização, tendo-se em mente os princípios da 

proporcionalidade e da razoabilidade. Desta maneira, a indenização por 

dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de 

amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da 

contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação 

em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem 

causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim 

de dissuadi-lo de cometer ilícitos desta natureza. In casu, esses elementos 

me autorizam a fixar a indenização dos danos morais em R$ 3.500,00 (três 

mil e quinhentos reais), quantia essa que atende aos critérios da 

razoabilidade e proporcionalidade considerando o longo período em que o 

nome do Reclamante esteve com restrição, bem como ante a sua demora 

em procurar meios de recuperar seu crédito na praça e, principalmente, 

diante de sua inércia em tentar solucionar a questão de forma 

administrativa, seja por contato direito com a Reclamada, via PROCON ou 

outro meio alternativo de resolução de conflitos. Ante o exposto, opino 

pela PROCEDÊNCIA PARCIAL da pretensão para DECLARAR inexistente o 

débito objeto da inscrição restritiva e para CONDENAR o Reclamado a 

pagar ao Reclamante a quantia de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos 

reais), a título de indenização por danos morais, corrigida monetariamente 

pelo índice INPC a partir desta data e acrescida de juros de mora de 1% ao 

mês desde a citação, com resolução do mérito a teor do disposto no artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. Outrossim, opino pela 

manutenção de decisão que antecipou os efeitos da tutela [id. 

n.11506864]. Sem custas e condenação a verba honorária por expressa 

vedação legal. É o parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo 

Juiz de Direito do Juizado Especial Cível para homologação conforme 

preceitua o artigo 40 Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes. 

P o l l i a n n a  M e s q u i t a  d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

_________________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para 

que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela 

juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 27 de junho de 

2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000242-65.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUDIMAR RIBEIRO DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000242-65.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: CLEUDIMAR RIBEIRO DE SOUSA REQUERIDO: TELEFONICA 

BRASIL S.A. Vistos, etc. O Reclamante, embora devidamente intimado 

para audiência de conciliação, conforme se depreende do evento 

n.14681270 destes autos, não compareceu ao ato, tampouco apresentou 

justificativa de ausência, consoante se observa do termo digitalizado. 

Sendo assim, preceitua o artigo 51, inciso I da Lei 9.099/95 que: 

“Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o 

autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo”; 

Assim, por não ter o Reclamante comparecido à audiência de conciliação e 

nem ter apresentado justificativa plausível de sua ausência,opino pela 

EXTINÇÃO do presente feito, sem resolução do mérito. Diante da ausência 

injustificada do Reclamante,opino pela sua condenação ao pagamento das 

custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado n. 28 do 

FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja 

prévio pagamento das custas processuais deste feito. Publique-se. É o 

parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 Lei 

9.099/95. Pol l ianna Mesquita de Moraes Juíza Leiga 

____________________________________________________________

__________________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para 

que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela 

juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 27 de junho de 

2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000241-80.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUDIMAR RIBEIRO DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000241-80.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: CLEUDIMAR RIBEIRO DE SOUSA REQUERIDO: TELEFONICA 

BRASIL S.A. Vistos, etc. O Reclamante, embora devidamente intimado 

para audiência de conciliação, conforme se depreende do evento 
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n.14681192destes autos, não compareceu ao ato, tampouco apresentou 

justificativa de ausência, consoante se observa do termo digitalizado. 

Sendo assim, preceitua o artigo 51, inciso I da Lei 9.099/95 que: 

“Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o 

autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo”; 

Assim, por não ter o Reclamante comparecido à audiência de conciliação e 

nem ter apresentado justificativa plausível de sua ausência, opino pela 

EXTINÇÃO do presente feito, sem resolução do mérito. Diante da ausência 

injustificada do Reclamante,opino pela sua condenação ao pagamento das 

custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado n. 28 do 

FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja 

prévio pagamento das custas processuais deste feito. Publique-se. É o 

parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 Lei 

9.099/95. Pol l ianna Mesquita de Moraes Juíza Leiga 

____________________________________________________________

___________________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para 

que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela 

juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 27 de junho de 

2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000243-50.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CRISTINA SOUSA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000243-50.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: MARIA CRISTINA SOUSA RIBEIRO REQUERIDO: EMBRATEL 

- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. Vistos, etc. A 

Reclamante, embora devidamente intimada para audiência de conciliação, 

conforme se depreende do evento n. 14682578 destes autos, não 

compareceu ao ato, tampouco apresentou justificativa de ausência, 

consoante se observa do termo digitalizado. Ante a ausência injustificada 

na audiência de conciliação, opino pelo indeferimento do pedido de 

desistência da ação formulado em audiência. Sendo assim, preceitua o 

artigo 51, inciso I da Lei 9.099/95 que: “Extingue-se o processo, além dos 

casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a 

qualquer das audiências do processo”; Assim, por não ter a Reclamante 

comparecido à audiência de conciliação e nemter apresentado justificativa 

plausível de sua ausência,opino pela EXTINÇÃO do presente feito, sem 

resolução do mérito. Diante da ausência injustificada da Reclamante,opino 

pela sua condenação ao pagamento das custas processuais, conforme 

orientação contida no Enunciado n. 28 do FONAJE, não podendo repetir o 

ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento das custas 

processuais deste feito. Publique-se. É o parecer que submeto à 

apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

para homologação, nos termos do art. 40 Lei 9.099/95. Pollianna Mesquita 

d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

________________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para 

que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela 

juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 27 de junho de 

2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000240-95.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO RODRIGUES DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000240-95.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: RONALDO RODRIGUES DE ARAUJO REQUERIDO: 

TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. O Reclamante, embora devidamente 

intimado para audiência de conciliação, conforme evento n. 14681069 

destes autos, não compareceu a assentada, tampouco apresentou 

justificativa plausível de sua ausência, apenas apresentou justificativa 

sem nenhuma comprovação, como fotos, passagem, qualquer meio 

material. Ademais, pelo reduzido tamanho da cidade, não se mostra crível 

a afirmação. Isso porque, a justificativa de ausência apresentada não se 

mostra suficiente, visto que não o Reclamante não guarneceu seu pedido 

com provas aptas a demonstrar circunstâncias que constitui justa causa 

para a sua ausência, ou seja, a ocorrência de caso fortuito ou força 

maior, nos termos do art. 223, § 1º, do Código de Processo Civil. Dito isto, 

preceitua o artigo 51, inciso I da Lei 9.099/95 que: “Extingue-se o 

processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de 

comparecer a qualquer das audiências do processo; Assim, diante da 

contumácia, opino pela EXTINÇÃO do presente feito sem resolução de 

mérito, com fulcro no art. 51, I, da Lei 9.099/95. Diante da ausência 

injustificada do Reclamante,opino pela sua condenação ao pagamento das 

custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado n. 28 do 

FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja 

prévio pagamento das custas processuais deste feito. É o parecer que 

submeto à apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível para homologação conforme preceitua o artigo 40 Lei 

9.099/95. Homologada, intime-se. Pollianna Mesquita de Moraes Juíza leiga 

____________________________________________________________

_____________________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para 

que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela 

juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 27 de junho de 

2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000415-26.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO CARLOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000415-26.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: BENEDITO CARLOS DA SILVA REQUERIDO: TELEFONICA 

BRASIL S.A. Vistos, etc. O Reclamante, embora devidamente intimado 

para audiência de conciliação, conforme se depreende do evento 

n.12624606 destes autos, não compareceu ao ato, tampouco apresentou 

justificativa de ausência, consoante se observa do termo digitalizado. 

Sendo assim, preceitua o artigo 51, inciso I da Lei 9.099/95 que: 

“Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o 

autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo”; 

Assim, por não ter o Reclamante comparecido à audiência de conciliação e 

nem ter apresentado justificativa plausível de sua ausência,opino pela 

EXTINÇÃO do presente feito, sem resolução do mérito. Diante da ausência 

injustificada do Reclamante,opino pela sua condenação ao pagamento das 

custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado n. 28 do 

FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja 

prévio pagamento das custas processuais deste feito. Publique-se. É o 
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parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 Lei 

9.099/95. Pol l ianna Mesquita de Moraes Juíza Leiga 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

________________ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 

9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus jurídicos e 

legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 27 de junho de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010067-21.2012.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MARINA DE ALCANTARA RUFINO RIBAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO WESTPHALEN MICHEL OAB - MT0007262A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULARES S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - MT0018150S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010067-21.2012.8.11.0086 

REQUERENTE: MARINA DE ALCANTARA RUFINO RIBAS REQUERIDO: TIM 

CELULARES S/A Vistos, etc. Dispenso o relatório consoante permite o 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Analisando os autos, verifico que o 

objeto da presente execução se encontra devidamente adimplido. Com 

efeito, disciplina o art. 924, II do Código de Processo Civil que a extinção 

da execução ocorre quando há a satisfação da obrigação. No caso, 

restou demonstrado de forma inequívoca o adimplemento da obrigação [id. 

n. 13440492] considerando que o valor se encontra depositado em conta 

judicial, a Reclamante concorda com o montante e informou os dados 

bancários para transferência da quantia [id. n.13780357], razão pela qual, 

a extinção do feito é medida que se impõe. Ante o exposto, opino pela 

declaração da extinção da presente execução de sentença, com 

fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código de Processo Civil. 

Outrossim, opino pela expedição de alvará judicial para levantamento do 

valor depositado. Determino que o Gestor Judicial cumpra o § 3º, do artigo 

450 da CNGC comunicando a parte autora por qualquer meio de 

comunicação sobre o levantamento dos valores – “O juiz deverá dar 

ciência da decisão ou despacho que autorizar a liberação, total ou parcial, 

de depósito judicial à parte vencedora ou ao seu sucessor, se possível, 

através de qualquer meio de comunicação.” Após, arquivem-se. É o 

parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo juiz de direito do 

Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 da mesma 

L e i .  P o l l i a n n a  M e s q u i t a  d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

_____________________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para 

que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela 

juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 27 de junho de 

2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000757-37.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JUCIVANIA DE MELO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT0017657A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIELA RODRIGUES LAGO COSTA OAB - DF21924 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000757-37.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: JUCIVANIA DE MELO DA SILVA REQUERIDO: ATIVOS S/A 

CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS Vistos, etc. Dispenso o 

relatório consoante permite o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. 

Inicialmente, opino pelo deferimento do pedido constante na petição Id. 

12957496 e, consequentemente, pela não homologação da petição de 

acordo constante no Id. 12909031. Analisando os autos, verifico que o 

objeto da presente execução se encontra devidamente adimplido. Com 

efeito, disciplina o art. 924, II do Código de Processo Civil que a extinção 

da execução ocorre quando há a satisfação da obrigação. No caso, 

restou demonstrado de forma inequívoca o adimplemento da obrigação[id. 

n. 12957512] considerando que ovalor se encontra depositado em conta 

judicial, a Reclamante concorda com o montante e informou os dados 

bancários para transferência da quantia[id. n.12976848], razão pela qual, 

a extinção do feito é medida que se impõe. Ante o exposto, opino pela 

declaração da extinção da presente execução de sentença, com 

fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código de Processo Civil. 

Outrossim, opino pela expedição de alvará judicial para levantamento do 

valor depositado. Determino que o Gestor Judicial cumpra o § 3º, do artigo 

450 da CNGC comunicando a parte autora por qualquer meio de 

comunicação sobre o levantamento dos valores – “O juiz deverá dar 

ciência da decisão ou despacho que autorizar a liberação, total ou parcial, 

de depósito judicial à parte vencedora ou ao seu sucessor, se possível, 

através de qualquer meio de comunicação.” Após, arquivem-se. É o 

parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo juiz de direito do 

Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 da mesma 

L e i .  P o l l i a n n a  M e s q u i t a  d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

___________________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para 

que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela 

juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 27 de junho de 

2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010161-90.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JOCIVALDO DAS NEVES LEMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO VIETO MACHADO SCALOPPE OAB - MT0019531A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010161-90.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: JOCIVALDO DAS NEVES LEMES REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos, etc. Dispenso o relatório consoante permite o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. Analisando os autos, verifico que o objeto da presente 

execução se encontra devidamente adimplido. Com efeito, disciplina o art. 

924, II do Código de Processo Civil que a extinção da execução ocorre 

quando há a satisfação da obrigação. No caso, restou demonstrado de 

forma inequívoca o adimplemento da obrigação[id. n. 13359923] 

considerando que ovalor se encontra depositado em conta judicial, o 

Reclamante concorda com o montante e informou os dados bancários 

para transferência da quantia[id. n.13437146], razão pela qual, a extinção 

do feito é medida que se impõe. Ante o exposto, opino pela declaração da 

extinção da presente execução de sentença, com fundamento no art. 924, 

II c/c art. 925, ambos do Código de Processo Civil. Outrossim, opino pela 

expedição de alvará judicial para levantamento do valor depositado. 

Determino que o Gestor Judicial cumpra o § 3º, do artigo 450 da CNGC 

comunicando a parte autora por qualquer meio de comunicação sobre o 

levantamento dos valores – “O juiz deverá dar ciência da decisão ou 

despacho que autorizar a liberação, total ou parcial, de depósito judicial à 

parte vencedora ou ao seu sucessor, se possível, através de qualquer 
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meio de comunicação.” Após, arquivem-se. É o parecer que submeto à 

apreciação do Excelentíssimo juiz de direito do Juizado Especial Cível para 

homologação, nos termos do art. 40 da mesma Lei. Pollianna Mesquita de 

M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

________________________________________________ Vistos, etc. 

Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, 

para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida 

pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com 

as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 27 de junho de 

2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010683-54.2016.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON DE SOUSA NAZARE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010683-54.2016.8.11.0086 

REQUERENTE: NILSON DE SOUSA NAZARE REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório consoante permite o 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Analisando os autos, verifico que o 

objeto da presente execução se encontra devidamente adimplido. Com 

efeito, disciplina o art. 924, II do Código de Processo Civil que a extinção 

da execução ocorre quando há a satisfação da obrigação. No caso, 

restou demonstrado de forma inequívoca o adimplemento da obrigação [id. 

n. 12516202] considerando que o valor se encontra depositado em conta 

judicial, o Reclamante concorda com o montante e informou os dados 

bancários para transferência da quantia [id. n. 13798509], razão pela qual, 

a extinção do feito é medida que se impõe. Ante o exposto, opino pela 

declaração da extinção da presente execução de sentença, com 

fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código de Processo Civil. 

Outrossim, opino pela expedição de alvará judicial para levantamento do 

valor depositado. Determino que o Gestor Judicial cumpra o § 3º, do artigo 

450 da CNGC comunicando a parte autora por qualquer meio de 

comunicação sobre o levantamento dos valores – “O juiz deverá dar 

ciência da decisão ou despacho que autorizar a liberação, total ou parcial, 

de depósito judicial à parte vencedora ou ao seu sucessor, se possível, 

através de qualquer meio de comunicação.” Após, arquivem-se. É o 

parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo juiz de direito do 

Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 da mesma 

L e i .  P o l l i a n n a  M e s q u i t a  d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

__________________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para 

que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela 

juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 27 de junho de 

2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000336-47.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

GRACIELE STEFANI RAMOS ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA LINO SERRA TEIXEIRA OAB - MT23145/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000336-47.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: GRACIELE STEFANI RAMOS ALVES REQUERIDO: 

TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Ante a notícia do acordo celebrado 

entre as partes (id. 13396528) e a consequente desistência tácita do 

Recurso Inominado acostado aos autos, opino pela homologação do 

referido acordo por sentença, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos, com resolução do mérito, nos termos do artigo 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil. Sem honorários advocatícios e custas 

processuais. É o parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo juiz 

de direito do Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 

40 da mesma Lei. Pollianna Mesquita de Moraes Juíza Leiga 

____________________________________________________________

___________________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para 

que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela 

juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 27 de junho de 

2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010567-82.2015.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

CESAR AUGUSTO DE CARVALHO JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLUCY PEREIRA DA SILVA OAB - MT0016016A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOTORANTIM S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010567-82.2015.8.11.0086 

REQUERENTE: CESAR AUGUSTO DE CARVALHO JUNIOR REQUERIDO: 

BANCO VOTORANTIM S.A. Vistos, etc. Deixo de acolher a manifestação 

de Id. 11625550, tendo em vista que houve contestação por parte da 

requerida. O Reclamante, embora devidamente intimado para audiência de 

conciliação, conforme se depreende do evento n. 15545871 destes autos, 

não compareceu ao ato, tampouco apresentou justificativa de ausência, 

consoante se observa do termo digitalizado. Sendo assim, preceitua o 

artigo 51, inciso I da Lei 9.099/95 que: “Extingue-se o processo, além dos 

casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a 

qualquer das audiências do processo”; Assim, por não ter o Reclamante 

comparecido à audiência de conciliação e nem ter apresentado justificativa 

plausível de sua ausência, opino pela EXTINÇÃO do presente feito, sem 

resolução do mérito. Diante da ausência injustificada do Reclamante, opino 

pela sua condenação ao pagamento das custas processuais, conforme 

orientação contida no Enunciado n. 28 do FONAJE, não podendo repetir o 

ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento das custas 

processuais deste feito. Publique-se. É o parecer que submeto à 

apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

para homologação, nos termos do art. 40 Lei 9.099/95. Pollianna Mesquita 

d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

_____________________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para 

que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela 

juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 27 de junho de 

2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000668-14.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

TAYNARA CAROLAYNE TERTO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT0009150A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000668-14.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: TAYNARA CAROLAYNE TERTO DA SILVA REQUERIDO: 

VIVO S.A. Vistos, etc. A Reclamante, embora devidamente intimado para 

audiência de conciliação, conforme se depreende do evento n. 13220795 

destes autos, não compareceu ao ato, tampouco apresentou justificativa 

de ausência, consoante se observa do termo digitalizado. Sendo assim, 

preceitua o artigo 51, inciso I da Lei 9.099/95 que: “Extingue-se o 

processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de 

comparecer a qualquer das audiências do processo”; Assim, por não ter a 

Reclamante comparecido à audiência de conciliação e nem ter 

apresentado justificativa plausível de sua ausência, opino pela EXTINÇÃO 

do presente feito, sem resolução do mérito. Diante da ausência 

injustificada da Reclamante, opino pela sua condenação ao pagamento 

das custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado n. 28 

do FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja 

prévio pagamento das custas processuais deste feito. Publique-se. É o 

parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 Lei 

9.099/95. Pol l ianna Mesquita de Moraes Juíza Leiga 

____________________________________________________________

________________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para 

que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela 

juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 27 de junho de 

2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000974-80.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON SOUZA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYKEL QUINTEIRO DUARTE AMORIM OAB - MT21538/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000974-80.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: JEFFERSON SOUZA SANTOS REQUERIDO: TELEFONICA 

BRASIL S.A. Vistos, etc. O Reclamante, embora devidamente intimado 

para audiência de conciliação, conforme se depreende do evento n. 

13765835 destes autos, não compareceu ao ato, tampouco apresentou 

justificativa de ausência, consoante se observa do termo digitalizado. Ante 

a ausência injustificada na audiência de conciliação, opino pelo 

indeferimento do pedido de desistência da ação formulado em audiência. 

Sendo assim, preceitua o artigo 51, inciso I da Lei 9.099/95 que: 

“Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o 

autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo”; 

Assim, por não ter o Reclamante comparecido à audiência de conciliação e 

nem ter apresentado justificativa plausível de sua ausência, opino pela 

EXTINÇÃO do presente feito, sem resolução do mérito. Diante da ausência 

injustificada do Reclamante, opino pela sua condenação ao pagamento 

das custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado n. 28 

do FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja 

prévio pagamento das custas processuais deste feito. Publique-se. É o 

parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 Lei 

9.099/95. Pol l ianna Mesquita de Moraes Juíza Leiga 

____________________________________________________________

_______________________________________________ Vistos, etc. 

Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, 

para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida 

pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com 

as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 27 de junho de 

2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000237-43.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

WALTER PEREIRA DA SILVA NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000237-43.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: WALTER PEREIRA DA SILVA NETO REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO S.A. Vistos, etc. O Reclamante, embora devidamente intimado 

para audiência de conciliação, conforme se depreende do evento 

n.14667188destes autos, não compareceu ao ato, tampouco apresentou 

justificativa de ausência, consoante se observa do termo digitalizado. 

Sendo assim, preceitua o artigo 51, inciso I da Lei 9.099/95 que: 

“Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o 

autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo”; 

Assim, por não ter o Reclamante comparecido à audiência de conciliação e 

nem ter apresentado justificativa plausível de sua ausência,opino pela 

EXTINÇÃO do presente feito, sem resolução do mérito. Diante da ausência 

injustificada do Reclamante,opino pela sua condenação ao pagamento das 

custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado n. 28 do 

FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja 

prévio pagamento das custas processuais deste feito. Publique-se. É o 

parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 Lei 

9.099/95. Pol l ianna Mesquita de Moraes Juíza Leiga 

____________________________________________________________

_______________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para 

que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela 

juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 27 de junho de 

2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000239-13.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO RODRIGUES DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000239-13.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: RONALDO RODRIGUES DE ARAUJO REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO S.A. Vistos, etc. O Reclamante, embora devidamente intimado 

para audiência de conciliação, conforme evento n. 14680957destes autos, 

não compareceu a assentada, tampouco apresentou justificativa plausível 

de sua ausência. Isso porque, a justificativa de ausência apresentada não 

se mostra suficiente, visto que não o Reclamante não guarneceu seu 

pedido com provas aptas a demonstrar circunstâncias que constitui justa 

causa para a sua ausência, ou seja, a ocorrência de caso fortuito ou 

força maior, nos termos do art. 223, § 1º, do Código de Processo Civil. Dito 

isto, preceitua o artigo 51, inciso I da Lei 9.099/95 que: “Extingue-se o 

processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de 

comparecer a qualquer das audiências do processo; Assim, diante da 

contumácia,opino pela EXTINÇÃO do presente feito sem resolução de 

mérito, com fulcro no art. 51, I, da Lei 9.099/95. Diante da ausência 

injustificada do Reclamante, opino pela sua condenação ao pagamento 

das custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado n. 28 

do FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja 

prévio pagamento das custas processuais deste feito. É o parecer que 
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submeto à apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível para homologação conforme preceitua o artigo 40 Lei 

9.099/95. Homologada, intime-se. Pollianna Mesquita de Moraes Juíza leiga 

____________________________________________________________

________________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para 

que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela 

juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 27 de junho de 

2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000934-98.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA BARBOSA CARNEIRO GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

V & V ENXOVAIS LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000934-98.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: JOANA BARBOSA CARNEIRO GONCALVES REQUERIDO: V 

& V ENXOVAIS LTDA - ME Vistos, etc. Nos termos do artigo 38 da Lei 

9.099/95, dispenso o relatório. Decido. De início, não conheço dos 

embargos de declaração constante do id. 13158080, ante a ausência de 

condição vinculativa. A Reclamante requereu a desistência desta ação, 

consoante petição id. n. 13417394 destes autos. Neste aspecto, o 

Enunciado n. 90 do FONAJE dispõe o seguinte: A desistência da ação, 

mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do processo 

sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de 

instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de litigância de má-fé 

ou lide temerária (nova redação – XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). 

Pois bem, nos termos do estatuído no artigo 200, parágrafo único, do CPC, 

a desistência da ação somente produz seus efeitos após a homologação 

Judicial. Ante o exposto, para que produzam os seus jurídicos e legais 

efeitos, opino pela HOMOLOGAÇÃO por sentença do pedido de 

desistência desta ação, e, em consequência, extinguindo o feito, sem 

exame do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil. Submeto os autos ao Excelentíssimo Juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se. Pollianna 

M e s q u i t a  d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

______________________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para 

que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela 

juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 27 de junho de 

2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000967-88.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO ABREU DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000967-88.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: SERGIO ABREU DOS SANTOS REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório, em atenção 

ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. De início, não conheço 

dos embargos de declaração constante do id. 13255948, ante a ausência 

de condição vinculativa. A presente lide comporta o julgamento antecipado 

do mérito, nos moldes do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

haja vista que a questão controvertida nos autos é meramente de direito, 

mostrando-se, por outro lado, suficiente a prova documental produzida, 

para dirimir as questões de fato suscitadas, de modo que desnecessário 

se faz designar audiência de instrução e julgamento para a produção de 

novas provas. Previamente, opino pelo afastamento da preliminar de 

indeferimento da petição inicial pela não apresentação de documento 

indispensável à propositura da ação, pois o extrato da inscrição restritiva 

consta na id. n. 11613325 dos autos. Passo a analisar o mérito. Cuida-se 

de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c. Indenização por Danos 

Morais proposta por Sergio Abreu dos Santos em desfavor de Banco 

Bradesco Cartões S.A. Sustenta o Reclamante que seu nome foi 

indevidamente inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pelo Reclamado 

em razão de um débito que alega desconhecer. Desta forma propôs a 

presente ação requerendo a declaração de inexistência do débito e 

indenização por danos morais. Em sede de contestação o Reclamado não 

elide as pretensões do Reclamante, se restringindo a alegar a exigibilidade 

do débito, afirmando ser a anotação restritiva legítima e a combater a 

existência de danos morais. No entanto, as alegações do Reclamado não 

subsistem, pois não apresentou prova mínima de que o valor objeto da 

inscrição restritiva é devido, deixando de comprovar por meio de 

documentos, como o contrato entabulado com o Reclamante onde 

pudesse anuir com a prestação de serviços bancários, capazes de 

amparar as suas alegações e constatar a alegada inadimplência. Vejamos 

o entendimento jurisprudencial: APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL - INCLUSÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - 

LEGITIMIDADE DA COBRANÇA - PROVA AUSENTE - ÔNUS DE QUEM 

ALEGA - ART. 373, INCISO II, DO CPC/2015 - DANO MORAL IN RE IPSA - 

VALOR DA REPARAÇÃO INSUFICIENTE - ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA - 

RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSO DA RÉ 

NÃO PROVIDO. Nas ações declaratórias negativas de dívida, cabe ao réu 

comprovar a legitimidade da cobrança (art. 373, inciso II, do CPC/2015). 

Não o fazendo, considera-se inexistente o débito lançado sem que fosse 

demonstrada a relação jurídica entre as partes, e a inscrição em órgão 

restritivo de crédito configura ato ilícito passível de reparação, sendo 

presumido o dano moral daí decorrente e portanto dispensada a produção 

de prova. Se o montante indenizatório fixado está abaixo do que vem 

sendo estipulado pelo STJ e por este Tribunal, deve ser majorado. (Ap 

30815/2018, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/06/2018, Publicado no DJE 

18/06/2018) (g.n.) No caso, o Reclamante afirma não reconhecer a dívida, 

desta forma, incumbia ao banco instruir sua contestação com provas 

irrefutáveis da existência da relação contratual ou da pendência 

financeira, obrigação da qual não se desvencilhou. Portanto, o Reclamado 

não se desincumbiu do encargo probatório que lhe tocava (CPC, art. 373, 

II), vez que não apresentou prova capaz de demonstrar a existência e 

licitude do débito que pudesse ensejar a inscrição do nome do Reclamante 

nos órgãos de proteção ao crédito. Logo, restou demonstrada a falha na 

prestação de serviços por parte do Reclamado ao incluir o nome do 

Reclamante no cadastro de proteção ao crédito por débitos que não foi 

comprovado ser de sua responsabilidade. O apontamento do nome do 

Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito por débito indevido 

constitui falha na prestação do serviço e enseja a responsabilização civil 

objetiva do Reclamado. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor 

dispõe o seguinte: “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. O dano moral é in re ipsa e o nexo causal 

necessário é a negativação. A negativação indevida em cadastros de 

inadimplentes dá ensejo ao direito à indenização por danos morais, sendo 

desnecessária a comprovação dos prejuízos suportados. No que tange ao 

quantum indenizatório, ressalto que para a fixação do dano moral à vista 

da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu 

arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às 

peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. Desta maneira, a indenização por dano moral deve 

representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma 
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forma o sofrimento impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está 

na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que 

não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza 

impacto bastante no causador do mal a fim de dissuadi-lo de cometer 

ilícitos desta natureza. Considerando o período em que o nome do 

Reclamante esteve com restrição, bem como, ante a sua demora em 

procurar os meios de recuperar seu crédito na praça e, principalmente, 

diante de sua inércia em tentar solucionar a questão de forma 

administrativa, seja por contato direito com o Reclamado, via PROCON ou 

outro meio alternativo de resolução de conflitos, o valor indenizatório vai 

fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais), sopesadas as circunstâncias do 

evento danoso e a finalidade compensatória e disciplinadora da 

indenização. Por fim, resta afastar a incidência da Súmula 385 do STJ, 

pois, in casu, as demais restrições existentes em nome da Reclamante 

não são anteriores a discutida nestes autos, conforme exige o verbete da 

referida súmula para descaracterizar o dever de indenizar. Ante o 

exposto, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da pretensão para 

DECLARAR inexistente o débito objeto da inscrição restritiva e para 

CONDENAR o Reclamado a pagar a Reclamante a quantia de R$ 3.000,00 

(três mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigida 

monetariamente pelo índice INPC a partir desta data e acrescida de juros 

de mora de 1% ao mês desde a citação, com resolução do mérito a teor do 

disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Opino, ainda, 

pela manutenção da decisão que antecipou os efeitos da tutela [id. n. 

11506968]. Sem custas processuais e honorários advocatícios nesta fase 

(art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Submeto este projeto de sentença ao 

Excelentíssimo juiz de direito do Juizado Especial Cível para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. 

Homologada, intimem-se as partes por seus patronos. Pollianna Mesquita 

d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

______________________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para 

que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela 

juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 27 de junho de 

2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010357-60.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO PADILHA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA GONCALES SANTOS OAB - MT21741/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EVERTON COSTA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010357-60.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: GILBERTO PADILHA - EPP REQUERIDO: EVERTON COSTA 

DA SILVA Vistos, etc. A Reclamante, embora devidamente intimada para 

audiência de conciliação, conforme se depreende do evento n. 14853817 

destes autos, não compareceu ao ato, tampouco apresentou justificativa 

de sua ausência, consoante se observa do termo digitalizado. Sendo 

assim, preceitua o artigo 51, inciso I da Lei 9.099/95 que: “Extingue-se o 

processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de 

comparecer a qualquer das audiências do processo”; Assim, por não ter a 

Reclamante comparecido à audiência de conciliação e nem ter 

apresentado justificativa plausível de sua ausência, opino pela EXTINÇÃO 

do presente feito, sem resolução do mérito. Diante da ausência 

injustificada da Reclamante, opino pela sua condenação ao pagamento 

das custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado n. 28 

do FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja 

prévio pagamento das custas processuais deste feito. Publique-se. É o 

parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 Lei 

9.099/95. Pol l ianna Mesquita de Moraes Juíza Leiga 

____________________________________________________________

________________________________________________ Vistos, etc. 

Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, 

para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida 

pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com 

as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 27 de junho de 

2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000958-29.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS FARIA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000958-29.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: MARCOS FARIA DE ALMEIDA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório, em atenção ao que 

dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. De início, não conheço dos 

embargos de declaração constante do id. 13257570, ante a ausência de 

condição vinculativa. A presente lide comporta o julgamento antecipado do 

mérito, nos moldes do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, haja 

vista que a questão controvertida nos autos é meramente de direito, 

mostrando-se, por outro lado, suficiente a prova documental produzida, 

para dirimir as questões de fato suscitadas, de modo que desnecessário 

se faz designar audiência de instrução e julgamento para a produção de 

novas provas. Não verifico complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam, na espécie, nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito descritas no artigo 

337 do Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da 

controvérsia apresentada. Cuida-se de Ação Declaratória de Inexistência 

de Débito c.c. Indenização por Danos Morais proposta por Marcos Faria de 

Almeida em desfavor de Banco Bradesco S.A. Sustenta o Reclamante que 

seu nome foi indevidamente inscrito nos órgãos de proteção ao crédito 

pelo Reclamado em razão de um débito que alega desconhecer. Desta 

forma propôs a presente ação requerendo a declaração de inexistência 

do débito e indenização por danos morais. Em sede de contestação o 

Reclamado não elide as pretensões do Reclamante, se restringindo a 

alegar a exigibilidade do débito, afirmando ser a anotação restritiva legítima 

e a combater a existência de danos morais. No entanto, as alegações do 

Reclamado não subsistem, pois não apresentou prova mínima de que o 

valor objeto da inscrição restritiva é devido, deixando de comprovar por 

meio de documentos, como o contrato entabulado com o Reclamante onde 

pudesse anuir com a prestação de serviços bancários, capazes de 

amparar as suas alegações e constatar a alegada inadimplência. Vejamos 

o entendimento jurisprudencial: CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR 

DANOS MORAIS C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. 

INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE 

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA POR MAIS DE SEIS MESES DESDE A DATA 

EM QUE O AUTOR REFERE TER PEDIDO O ENCERRAMENTO DA CONTA. 

POSTERIOR LANÇAMENTO INDEVIDO DE TARIFAS E TAXAS EM CONTA 

CORRENTE. CANCELAMENTO NÃO ATENDIDO PELA INSTITUIÇÃO 

BANCÁRIA, SOB ALEGAÇÃO DE QUE NÃO HOUVE PEDIDO DE 

ENCERRAMENTO DA CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE PROVAS DA 

TESE VENTILADA NA CONTESTAÇÃO. PARTE RÉ QUE NÃO TROUXE AOS 

AUTOS NENHUM DOCUMENTO DA MOVIMENTAÇÃO DA CONTA PARA 

DEMONSTRAR A ORIGEM E A EVOLUÇÃO DO VALOR COBRADO, ÔNUS 

QUE LHE COMPETIA. COBRANÇA DE DÉBITO QUE GEROU SALDO 

NEGATIVO E A CONSEQUENTE ANOTAÇÃO NEGATIVA DO NOME DA 

PARTE AUTORA JUNTO AO ROL DOS MAUS PAGADORES. AGIR DO 

BANCO QUE ATENTA CONTRA A BOA-FÉ OBJETIVA. DESOBEDIÊNCIA À 

RESOLUÇÃO N.º 2025 DO BACEN. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

RECONHECIDA. DANO MORAL PURO CONFIGURADO. DEVER DE 

INDENIZAR. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 6.780,00. 

SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PROVIDO. (Recurso 

Cível Nº 71004490967, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Alexandre de Souza Costa Pacheco, Julgado em 18/12/2013). 
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(TJ-RS - Recurso Cível: 71004490967 RS, Relator: Alexandre de Souza 

Costa Pacheco, Data de Julgamento: 18/12/2013, Segunda Turma Recursal 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 20/01/2014). (g.n.) No 

caso, o Reclamante afirma não reconhecer a dívida, desta forma, incumbia 

ao banco instruir sua contestação com provas irrefutáveis da existência 

da relação contratual ou da pendência financeira, obrigação da qual não 

se desvencilhou. Portanto, o Reclamado não se desincumbiu do encargo 

probatório que lhe tocava (CPC, art. 373, II), vez que não apresentou 

prova capaz de demonstrar a existência e licitude do débito que pudesse 

ensejar a inscrição do nome do Reclamante nos órgãos de proteção ao 

crédito. Logo, restou demonstrada a falha na prestação de serviços por 

parte do Reclamado ao incluir o nome do Reclamante no cadastro de 

proteção ao crédito por débitos que não foi comprovado ser de sua 

responsabilidade. O apontamento do nome do Reclamante nos órgãos de 

proteção ao crédito por débito indevido constitui falha na prestação do 

serviço e enseja a responsabilização civil objetiva do Reclamado. O artigo 

14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe o seguinte: “O fornecedor 

de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos”. O dano moral é in re ipsa e o 

nexo causal necessário é a negativação. A negativação indevida em 

cadastros de inadimplentes dá ensejo ao direito à indenização por danos 

morais, sendo desnecessária a comprovação dos prejuízos suportados. 

No que tange ao quantum indenizatório, ressalto que para a fixação do 

dano moral à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos 

para o seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, 

estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a 

título de indenização, tendo-se em mente os princípios da 

proporcionalidade e da razoabilidade. Desta maneira, a indenização por 

dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de 

amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da 

contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação 

em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem 

causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim 

de dissuadi-lo de cometer ilícitos desta natureza. Considerando o período 

em que o nome do Reclamante esteve com restrição, bem como, ante a 

sua demora em procurar os meios de recuperar seu crédito na praça e, 

principalmente, diante de sua inércia em tentar solucionar a questão de 

forma administrativa, seja por contato direito com o Reclamado, via 

PROCON ou outro meio alternativo de resolução de conflitos, o valor 

indenizatório vai fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais), sopesadas as 

circunstâncias do evento danoso e a finalidade compensatória e 

disciplinadora da indenização. Ante o exposto, opino pela PROCEDÊNCIA 

PARCIAL da pretensão para DECLARAR inexistente o débito objeto da 

inscrição restritiva e para CONDENAR o Reclamado a pagar ao 

Reclamante a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de 

indenização por danos morais, corrigida monetariamente pelo índice INPC a 

partir desta data e acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde a 

citação, com resolução do mérito a teor do disposto no artigo 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil. Outrossim, opino pela manutenção de 

decisão que antecipou os efeitos da tutela [id. n. 11506947]. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios nesta fase [art. 54 e art. 55 da lei 

nº 9.099/95]. Submeto este projeto de sentença ao Excelentíssimo juiz de 

direito do Juizado Especial Cível para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes 

por seus patronos. Pollianna Mesquita de Moraes Juíza Leiga 

____________________________________________________________

___________________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para 

que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela 

juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 27 de junho de 

2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000432-62.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JONES LUIZ GUINDANI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FELIPE LAMMEL OAB - MT0007133A (ADVOGADO)

VINICIUS PEREIRA MULLER OAB - MT0018308A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000432-62.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: JONES LUIZ GUINDANI REQUERIDO: BANCO BRADESCO 

S.A. Vistos, etc. Conheço dos embargos de declaração porque 

tempestivos. Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto 

sob id n. 11363037 por Jones Luiz Guindani, ora Embargante, sob o 

argumento de que a sentença de id n. 11115611 padeceria do vício da 

contradição. Infere-se que a parte embargante, por discordar da 

fundamentação declinada na sentença, pretende, pela via dos 

aclaratórios, rever o entendimento do juízo prolator. Friso, entretanto, que 

a sentença não padece de dúvida, obscuridade, contradição ou omissão, 

que são as hipóteses de cabimento dos aclaratórios consoante o artigo 

1.022 do CPC. Cito ementa: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ADVOGADO DA UNIÃO. 

GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE EXECUTIVA - GAE. EXCLUSÃO PELA 

MEDIDA PROVISÓRIA 2.048-26/2000, QUE INSTITUIU A GRATIFICAÇÃO DE 

DESEMPENHO DE ATIVIDADE JURÍDICA - GDAJ. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE 

OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. 

PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. 1. Os aclaratórios não 

merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de 

omissão, contradição ou obscuridade, na medida que apreciou a demanda 

de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e 

fundamentos que a embasam. 2. Não se prestam os embargos de 

declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, 

porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do 

julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo 

pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente 

erro material, consoante reza o art. 535 do CPC. 3. Embargos de 

declaração rejeitados. (EDcl no REsp 1353016/AL, Rel. Ministro MAURO 

CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 

03/09/2013). Observa-se claramente nos presentes embargos que a 

intenção do Embargante é a reapreciação da matéria, contudo não cabem 

embargos de declaração para rediscutir fundamentos adotados na 

decisão recorrida. Os embargos de declaração não se prestam a tal 

finalidade, uma vez que não é dado à parte buscar rediscutir o que já foi 

decidido na sentença por meio do recurso ora manejado, o que deve ser 

feito pela via recursal adequada. Posto isso, opino pelo desacolhimento 

dos embargos declaratórios mantendo a sentença de id. n. 11115611 tal 

como proferida. É o parecer, que submeto à apreciação do Excelentíssimo 

Juiz de Direito do Juizado Especial Cível para homologação do presente 

projeto conforme preceitua o artigo 40 Lei 9.099/95. Homologada, 

intimem-se as partes por de seus patronos. Pollianna Mesquita de Moraes 

J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

___________________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para 

que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela 

juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 27 de junho de 

2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000020-34.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JONAS HENRIQUE MELDOLA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONAS HENRIQUE MELDOLA DA SILVA OAB - MT0015530A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMERSON RAMOS DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO
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EXEQUENTE: JONAS HENRIQUE MELDOLA DA SILVA EXECUTADO: 

EMERSON RAMOS DA SILVA Vistos, etc. Nos termos do artigo 38 da Lei 

9.099/95, dispenso o relatório. Decido. O Exequente compareceu em juízo 

para informar que o Executado efetuou o pagamento da obrigação, 

consoante petição de id. n. 11559757, requerendo o arquivamento do 

feito. Com efeito, disciplina o art. 924, II do Código de Processo Civil que a 

extinção da execução ocorre quando há a satisfação da obrigação. Por 

outro norte, estatui o artigo 925 do mesmo código que a extinção só 

produz efeito quando declarada por sentença. No caso, o Exequente 

noticia que o Executado cumpriu com a obrigação objeto da presente 

execução, requerendo o seu arquivamento, razão pela qual a extinção do 

feito é medida que se impõe. Ante o exposto, opino pela extinção da 

presente execução, com fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos do 

Código de Processo Civil. Submeto os autos ao Excelentíssimo Juiz de 

Direito do Juizado Especial Cível para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes. 

P o l l i a n n a  M e s q u i t a  d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

_______________________________________________ Vistos, etc. 

Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, 

para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida 

pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com 

as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 28 de junho de 

2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000172-48.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO ELETRICA SANTA CLARA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA GONCALES SANTOS OAB - MT21741/O (ADVOGADO)

LUIZ PEDRO FRANZ OAB - MT14594/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Gilberto da Silva Seicofski (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000172-48.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: AUTO ELETRICA SANTA CLARA LTDA - ME REQUERIDO: 

GILBERTO DA SILVA SEICOFSKI Vistos, etc. Nos termos do artigo 38 da 

Lei 9.099/95, dispenso o relatório. Decido. A Reclamante requereu a 

desistência desta ação, consoante petição id. n. 13727941 destes autos. 

Neste aspecto, o Enunciado n. 90 do FONAJE dispõe o seguinte: A 

desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a 

extinção do processo sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em 

audiência de instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de 

litigância de má-fé ou lide temerária (nova redação – XXXVIII Encontro – 

Belo Horizonte-MG). Pois bem, nos termos do estatuído no artigo 200, 

parágrafo único, do CPC, a desistência da ação somente produz seus 

efeitos após a homologação Judicial. Ante o exposto, para que produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, opino pela HOMOLOGAÇÃO por 

sentença do pedido de desistência desta ação, e, em consequência, 

extinguindo o feito, sem exame do mérito, com fundamento no artigo 485, 

inciso VIII, do Código de Processo Civil. Submeto os autos ao 

Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. 

Homologada, intimem-se. Pollianna Mesquita de Moraes Juíza Leiga 

____________________________________________________________

_______________________________________________ Vistos, etc. 

Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, 

para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida 

pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com 

as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 28 de junho de 

2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000551-23.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ATANAER JOSE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS 

MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA III - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI OAB - SP0357590A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000551-23.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: ATANAER JOSE DOS SANTOS REQUERIDO: FUNDO DE 

INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISEGMENTOS NPL 

IPANEMA III - NAO PADRONIZADO Vistos, etc. Nos termos do artigo 38 da 

Lei 9.099/95, dispenso o relatório. Decido. Prima facie, opino pelo 

recebimento da petição inicial eis que de acordo com o artigo 14 da Lei 

9.099/95. A presente lide comporta o julgamento antecipado do mérito, nos 

moldes do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, haja vista que a 

questão controvertida nos autos é meramente de direito, mostrando-se, 

por outro lado, suficiente a prova documental produzida, para dirimir as 

questões de fato suscitadas, de modo que desnecessário se faz designar 

audiência de instrução e julgamento para a produção de novas provas. 

Não verifico complexidade suficiente que autorize afastar a competência 

deste Juízo e não se revelam, na espécie, nenhumas das situações 

preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito descritas no artigo 337 do 

Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia 

apresentada. Atanaer Jose Dos Santos ingressou com a presente Ação 

de Inexigibilidade de Negócio Jurídico C/C Inexigibilidade de Débito com 

Antecipação dos Efeitos da Tutela C/C Indenização por Danos Morais em 

face de Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios Multisegmentos 

NPL Ipanema III relatando que seu nome foi indevidamente inscrito nos 

órgãos de proteção ao crédito pela Reclamada em razão de um débito que 

alega desconhecer. Desta forma propôs a presente ação requerendo a 

declaração de inexistência do débito e indenização por danos morais. Em 

sede de contestação a Reclamada não elide as pretensões do 

Reclamante, se restringindo a alegar a exigibilidade dos débitos, afirmando 

serem as anotações restritivas legítimas, por se tratar cessão de crédito e 

a combater a existência de danos morais. Todavia, as alegações da 

Reclamada não subsistem, pois não coligiu provas de que os valores 

objetos dos apontamentos junto aos órgãos de proteção ao crédito são 

devidos, deixando de carrear aos autos o contrato entabulado entre o 

Reclamante e o suposto cedente do crédito, documento este 

imprescindível no amparo de suas alegações e apto a constatar a alegada 

inadimplência. Vejamos o entendimento jurisprudencial: APELAÇÃO CÍVEL. 

DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA 

DA EXISTÊNCIA DA DÍVIDA IMPUGNADA. A parte ré, na qualidade de 

cessionária, tem o dever de demonstrar a origem do débito objeto do 

contrato de cessão de crédito, impugnado pelo autor, ex vi legis do art. 

333, inciso II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu. Assim, inexistindo 

prova da dívida, no montante de R$ 904,45 (...), indevida se mostra a sua 

cobrança, bem como o cadastramento da parte autora nos órgãos de 

restrição de crédito. A verba honorária restou adequadamente fixada na 

origem, na forma do artigo 20, parágrafos terceiro e quarto, do CPC, não 

merecendo majoração. DERAM PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO. 

UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70057998205, Décima Oitava Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado 

em 20/03/2014). (g.n.) E ainda: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE 

CIVIL. INSCRIÇÃO INDENVIDA EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO 

CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTENCIA DE DÉBITO RECEBIDO EM 

CESSÃO. CONDUTA ANTIJURÍDICA COMPROVADA. DANOS MORAIS. 

PRESUNÇÃO. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR EXISTENTE. MONTANTE. 

MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I - Ao autor da ação incumbe 

fazer prova acerca dos fatos alegados como fundamento do invocado 

direito, assim como ao réu, a prova dos fatos impeditivos, modificativos ou 

extintivos daquele direito II - Inexistindo provas acerca da existência da 

dívida motivadora do ato, a inclusão de nome em cadastro de proteção ao 

crédito pelo cessionário configura conduta ilícita. III - Tratando-se de 

inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, a exigência de prova do 

dano moral se satisfaz com a demonstração do próprio fato da inscrição. 

IV - Comprovados o ato ilícito, o dano e o nexo causal entre ambos, 

cabível a indenização pelos danos morais experimentados pela parte 

autora. V - Consoante entendimento uníssono da jurisprudência pátria, a 
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reparação por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito, 

tampouco pode ser irrisória, de forma a perder seu caráter de justa 

composição e prevenção. (TJ-MG AC 10439110103124001 MG. Câmaras 

Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL. Relator Leite Praça. Julgado em 6 de 

Fevereiro de 2014 e publicado em 18/02/2014). (g.n.) No caso, o 

Reclamante não reconhece a dívida e afirma não possuir relação jurídica 

com a Reclamada, desta forma, incumbia a esta instruir sua contestação 

com provas irrefutáveis da existência da relação contratual, obrigação da 

qual não se desvencilhou. Portanto, a Reclamada não se desincumbiu do 

encargo probatório que lhe tocava (CPC, art. 373, II), vez que não 

apresentou prova capaz de demonstrar a existência e licitude dos débitos 

que pudesse ensejar a inscrição do nome do Reclamante nos órgãos de 

proteção ao crédito. Logo, restou demonstrada a falha na prestação de 

serviços por parte da Reclamada ao inscrever o nome do Reclamante no 

cadastro de proteção ao crédito por débitos que não foram comprovados 

ser de sua responsabilidade. O apontamento do nome do Reclamante nos 

órgãos de proteção ao crédito por débito indevido constitui falha na 

prestação do serviço e enseja a responsabilização civil objetiva da 

Reclamada. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe o 

seguinte: “O fornecedor de serviços responde, independentemente da 

existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como 

por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”. 

O dano moral é in re ipsa e o nexo causal necessário é a negativação. A 

negativação indevida em cadastros de inadimplentes dá ensejo ao direito à 

indenização por danos morais, sendo desnecessária a comprovação dos 

prejuízos suportados. No que tange ao quantum indenizatório, ressalto que 

para a fixação do dano moral à vista da inexistência de critérios legais e 

pré-estabelecidos para o seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu 

prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso 

concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Desta maneira, a 

indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação 

capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da 

contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação 

em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem 

causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim 

de dissuadi-lo de cometer ilícitos desta natureza. In casu, esses elementos 

me autorizam a fixar a indenização dos danos morais em R$ 3.000,00 (três 

mil reais), quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e 

proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento sem causa 

do Reclamante, refletindo no patrimônio da Reclamada de modo a evitar a 

reiteração da prática ilícita. Ademais, tal valor se afigura justo ao 

considerar o longo período em que o nome do Reclamante esteve com 

restrição, bem como ante a sua demora em procurar meios de recuperar o 

crédito na praça e, principalmente, diante de sua inércia em tentar 

solucionar a questão de forma administrativa, seja por contato direito com 

a Reclamada, via PROCON ou outro meio alternativo de resolução de 

conflitos. Ante o exposto, opino pela PROCEDÊNCIA PARCIAL da 

pretensão para DECLARAR inexistente o débito objeto da inscrição 

restritiva e para CONDENAR a Reclamada a pagar ao Reclamante a 

quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos 

morais, corrigida monetariamente pelo índice INPC a partir desta data e 

acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde a citação, com resolução 

do mérito a teor do disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios nesta fase (art. 

54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Submeto este projeto de sentença ao 

Excelentíssimo juiz de direito do Juizado Especial Cível para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. 

Homologada, intimem-se as partes por seus patronos. Pollianna Mesquita 

d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

_________________________________________________ Vistos, etc. 

Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, 

para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida 

pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com 

as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 28 de junho de 

2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001256-21.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGOS DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1001256-21.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: DOMINGOS DOS SANTOS SILVA REQUERIDO: TELEFONICA 

BRASIL S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório nos termos do artigo 38 da 

Lei 9.099/95. Decido. Afere-se dos autos que o Reclamante foi intimado 

pela secretaria do Juízo, para que em 10 [dez] dias apresentasse o 

endereço atualizado da Reclamada para citação [id. n. 13079887], contudo 

quedou-se inerte. É certo que a parte foi intimada para suprir a 

determinação judicial, entretanto, não há nos autos informação de que 

tenha cumprido a diligência que lhe competia. Assim, considerando a 

quantidade de processos que este Juizado Especial possui e a 

necessidade de entregar a prestação jurisdicional de forma definitiva aos 

que demonstram interesse no resultado da lide, entendo que ao não 

atender ao chamado judicial, demonstrou-se a perda superveniente do 

autor no interesse da lide, motivo pelo qual opino pela extinção do feito 

sem resolução de mérito nos termos do artigo 485, inciso VI e §3º do 

Código de Processo Civil. Sem honorários advocatícios e custas 

processuais. É o parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo 

Juiz de Direito do Juizado Especial Cível para homologação conforme 

preceitua o artigo 40 Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se. Pollianna 

M e s q u i t a  d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

______________________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para 

que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela 

juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 28 de junho de 

2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000466-37.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO PADILHA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA GONCALES SANTOS OAB - MT21741/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SIDNALDO CAVALCANTE MACHADO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000466-37.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: GILBERTO PADILHA - EPP REQUERIDO: SIDNALDO 

CAVALCANTE MACHADO Vistos, etc. Nos termos do artigo 38 da Lei 

9.099/95, dispenso o relatório. Decido. O Reclamante requereu a 

desistência desta ação, consoante petição id. n. 13725094 destes autos. 

Neste aspecto, o Enunciado n. 90 do FONAJE dispõe o seguinte: A 

desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a 

extinção do processo sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em 

audiência de instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de 

litigância de má-fé ou lide temerária (nova redação – XXXVIII Encontro – 

Belo Horizonte-MG). Pois bem, nos termos do estatuído no artigo 200, 

parágrafo único, do CPC, a desistência da ação somente produz seus 

efeitos após a homologação Judicial. Ante o exposto, para que produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, opino pela HOMOLOGAÇÃO por 

sentença do pedido de desistência desta ação, e, em consequência, 

extinguindo o feito, sem exame do mérito, com fundamento no artigo 485, 

inciso VIII, do Código de Processo Civil. Submeto os autos ao 

Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. 

Homologada, intimem-se. Pollianna Mesquita de Moraes Juíza Leiga 

____________________________________________________________

_____________________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para 
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que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela 

juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 28 de junho de 

2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010411-60.2016.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO HENRIQUE DA FONSECA DALL AGO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANE DESTRI OAB - MT0020028A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VICTOR HUGO DOS SANTOS COIMBRA (EXECUTADO)

GEOVANIA SILVA DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010411-60.2016.8.11.0086 

EXEQUENTE: PEDRO HENRIQUE DA FONSECA DALL AGO EXECUTADO: 

VICTOR HUGO DOS SANTOS COIMBRA, GEOVANIA SILVA DOS SANTOS 

Vistos, etc. Nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95, dispenso o relatório. 

Decido. A Exequente aportou aos autos a petição id. 1246094, informando 

que a Executada efetuou o pagamento da obrigação e requerendo o 

arquivamento do feito. Com efeito, disciplina o art. 924, II do Código de 

Processo Civil que a extinção da execução ocorre quando há a satisfação 

da obrigação. Por outro norte, estatui o artigo 925 do mesmo código que a 

extinção só produz efeito quando declarada por sentença. No caso, a 

Exequente noticia que a Executada cumpriu com a obrigação objeto da 

presente execução, requerendo o seu arquivamento, razão pela qual a 

extinção do feito é medida que se impõe. Ante o exposto, opino pela 

extinção da presente execução, com fundamento no art. 924, II c/c art. 

925, ambos do Código de Processo Civil. Submeto os autos ao 

Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. 

Homologada, intimem-se as partes. Pollianna Mesquita de Moraes Juíza 

L e i g a 

____________________________________________________________

_________________________________________________ Vistos, etc. 

Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, 

para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida 

pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com 

as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 28 de junho de 

2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010334-51.2016.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO FLORES DE MATOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ GUSTAVO FERNANDES OAB - MT0014916A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCAS ANTONIO SICHOSKI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010334-51.2016.8.11.0086 

EXEQUENTE: RICARDO FLORES DE MATOS EXECUTADO: LUCAS 

ANTONIO SICHOSKI Vistos, etc. Nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95, 

dispenso o relatório. Decido. O Exequente aportou aos autos a petição id. 

12306674, requerendo a extinção do feito ante composição entre as 

partes. Com efeito, disciplina o art. 924, II do Código de Processo Civil que 

a extinção da execução ocorre quando há a satisfação da obrigação. Por 

outro norte, estatui o artigo 925 do mesmo código que a extinção só 

produz efeito quando declarada por sentença. No caso, o Exequente 

noticia que o Executado cumpriu com a obrigação objeto da presente 

execução, requerendo o seu arquivamento, razão pela qual a extinção do 

feito é medida que se impõe. Ante o exposto, opino pela extinção da 

presente execução, com fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos do 

Código de Processo Civil. Submeto os autos ao Excelentíssimo Juiz de 

Direito do Juizado Especial Cível para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes. 

P o l l i a n n a  M e s q u i t a  d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

_________________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para 

que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela 

juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 28 de junho de 

2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001084-45.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MARCONE DOS SANTOS PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1001084-45.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: MARCONE DOS SANTOS PEREIRA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO S.A. Vistos, etc. Nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95, 

dispenso o relatório. Decido. O Reclamante requereu a desistência desta 

ação, consoante petição id. n. 13574337 destes autos. Neste aspecto, o 

Enunciado n. 90 do FONAJE dispõe o seguinte: A desistência da ação, 

mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do processo 

sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de 

instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de litigância de má-fé 

ou lide temerária (nova redação – XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). 

Pois bem, nos termos do estatuído no artigo 200, parágrafo único, do CPC, 

a desistência da ação somente produz seus efeitos após a homologação 

Judicial. Ante o exposto, para que produzam os seus jurídicos e legais 

efeitos, opino pela HOMOLOGAÇÃO por sentença do pedido de 

desistência desta ação, e, em consequência, extinguindo o feito, sem 

exame do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil. Submeto os autos ao Excelentíssimo Juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se. Pollianna 

M e s q u i t a  d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

________________________________________________ Vistos, etc. 

Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, 

para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida 

pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com 

as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 28 de junho de 

2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010341-09.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO DA SILVA VAZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ALMEIDA VILELA OAB - MT0011012A (ADVOGADO)

PAULO DE ALMEIDA VILELA OAB - MT0009538A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010341-09.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: ADRIANO DA SILVA VAZ REQUERIDO: FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I 

Vistos, etc. Ante a notícia do acordo celebrado entre as partes (id. 

11493772), opino pela homologação do referido acordo por sentença, 
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para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, com resolução do mérito, 

nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Sem 

honorários advocatícios e custas processuais. É o parecer que submeto à 

apreciação do Excelentíssimo juiz de direito do Juizado Especial Cível para 

homologação, nos termos do art. 40 da mesma Lei. Pollianna Mesquita de 

M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

_____________________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para 

que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela 

juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 28 de junho de 

2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000739-16.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDO DE SOUZA PORFIRIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA OAB - MT0016604A (ADVOGADO)

THIAGO PERTILE BORDA OAB - MT0021017A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALISSON MOMO SCARIOT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000739-16.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: AGNALDO DE SOUZA PORFIRIO REQUERIDO: ALISSON 

MOMO SCARIOT Vistos, etc. Dispenso o relatório em atenção ao que 

dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Prima facie, opino pelo 

recebimento da petição inicial eis que de acordo com o artigo 14 da Lei 

9.099/95. Por não haver vícios que possam obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado do mérito, uma vez que não há necessidade de produção de 

provas em audiência. Trata-se de Ação de Locupletamento Ilícito c.c. 

Indenização por Danos Morais proposta por Agnaldo de Souza Porfírio em 

desfavor de Alisson Momo Scariot. Em síntese, sustenta o Reclamante que 

é credor do Reclamado, concernente a um cheque devolvido sem fundos, 

no valor total de R$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais). Pois bem, nota-se 

que o Reclamado foi regularmente citada, conforme se infere da certidão 

positiva do oficial de justiça anexa ao id. n. 12862820 dos autos, 

entretanto, não compareceu à audiência de conciliação, tampouco 

apresentou contestação, tornando-se, dessa forma, revel. É cediço que a 

garantia da ampla defesa não se trata de uma obrigação imposta à parte, 

porém, faculta-se ao réu a possibilidade de contestar os fatos alegados 

pela parte contrária. Entretanto, caso a parte haja com contumácia, ou 

seja, deixe de contestar os fatos articulados pelo autor, prevê a legislação 

processual civil a sua penalização, uma vez que, descumprido o seu ônus 

processual, caracteriza a revelia, como se vê no caso. Nesse sentido, 

necessário acrescentar que: “a falta de contestação, quando leve a que 

se produzam os efeitos da revelia, exonera o autor de provar os fatos 

deduzidos como fundamento do pedido e inibe a produção de prova pelo 

réu, devendo proceder o julgamento antecipado da lide. Se, entretanto, de 

documentos trazidos com a inicial se concluir que os fatos se passaram 

de forma diversa do nela narrado, o juiz haverá que considerar o que 

deles resulte e não se firmar em presunção que se patenteia contrária à 

realidade (RSTJ 88/115)”. (in Código de Processo Civil e legislação 

processual em vigor, 37ª edição, ed. Saraiva, 2005, da lavra de Theotonio 

Negrão e José Roberto F. Gouvêa, nota 6, pg. 422). De outro lado, o 

reconhecimento dos efeitos da revelia não é absoluto, uma vez que a 

presunção de veracidade pode ser afastada diante das circunstâncias 

dos autos, mormente pela regra do artigo 370 do Código de Processo Civil, 

que caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento das partes, determinar as 

provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências 

inúteis ou meramente protelatórias. Partindo dessa premissa, os fatos 

alegados pelo Reclamante somente não se reputarão verdadeiros, quando 

do contrário resultar da convicção do juiz. Pois bem, da análise dos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, razão assiste 

ao Reclamante. A devolução da cártula é incontroversa e o Reclamante 

demonstrou documentalmente, com cheque formalmente em ordem, 

embora prescrito, que é credor da quantia mencionada na inicial, tendo 

perdido sua força executiva. O cheque apresentado é documento escrito 

com substancial força probante, representando, sem dúvida, que o 

emitente deve pagar a importância nele consignada. Ante o exposto, opino 

pela PROCEDÊNCIA da pretensão contida na inicial para CONDENAR o 

Reclamado a pagar ao Reclamante, e para que não incida juros sobre 

juros, a importância de R$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais), com juros 

de mora de 1% a.m. a partir da data da apresentação do cheque e 

correção monetária desde a emissão do título, com resolução do mérito a 

teor do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas e 

condenação a verba honorária por expressa vedação legal. É o parecer 

que submeto à apreciação da Excelentíssima Juíza de Direito do Juizado 

Especial Cível para homologação conforme preceitua o artigo 40 Lei 

9.099/95. Homologada, intimem-se as partes. Pollianna Mesquita de Moraes 

J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

_____________________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para 

que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela 

juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 28 de junho de 

2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000968-73.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000968-73.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: DANIEL PEREIRA DA SILVA REQUERIDO: TELEFONICA 

BRASIL S.A. Vistos, etc. Consoante permite o artigo 38 da Lei 9.099/95, 

dispenso o relatório. Decido. De início, opino pelo recebimento da petição 

inicial eis que de acordo com artigo 14 da Lei 9.099/95. A presente lide 

comporta o julgamento antecipado do mérito, nos moldes do artigo 355, 

inciso I, do CPC, haja vista que a questão controvertida nos autos é 

meramente de direito, mostrando-se, por outro lado, suficiente a prova 

documental produzida, para dirimir as questões de fato suscitadas, de 

modo que desnecessário se faz designar audiência de instrução e 

julgamento para a produção de novas provas. Opino pelo afastamento da 

preliminar de indeferimento da petição inicial, considerando que a peça de 

ingresso atende aos requisitos do artigo 14 da Lei 9.099/95. Passa a 

analisar o mérito. Cuida-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito 

c.c. Indenização por Danos Morais proposta por Daniel Pereira da Silva em 

desfavor de Telefônica Brasil S.A. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão 

ao Reclamante. A solução do litígio não demanda muito esforço, pois, pela 

regra do Código de Processo Civil (art. 373, I e II do CPC), compete ao 

autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra 

contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu 

alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de 

fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de 

presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. Relata o Reclamante 

que seu nome foi indevidamente inscrito nos órgãos de proteção ao 

crédito pela Reclamada por um débito que alega desconhecer, aduzindo 

que tal anotação restritiva lhe ocasionou danos de ordem moral. No 

entanto, em contestação, a Reclamada combateu as alegações da inicial e 

apresentou provas suficientes da existência do débito por meio de Termo 

de Adesão e Contratação de Serviços SMP devidamente assinado pelo 

Reclamante, bem como cópia de seus documentos pessoais e faturas, o 

que demonstra a regularidade da contratação do serviço telefônico. 

Portanto, comprovada a relação jurídica entre as partes, não há nos autos 

indícios de ilicitude na anotação restritiva, bem como não há comprovante 
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do seu adimplemento, assim, a negativação do nome do Reclamante não 

só é legítima como agiu a Reclamada no exercício regular do seu direito. 

No mais, cumpre esclarecer que a responsabilidade pela notificação 

prévia do devedor a respeito da futura inscrição restritiva é do órgão 

mantenedor do cadastro, não respondendo o credor pela ausência do 

envio da notificação por este órgão. Trago à colação ementa neste 

sentido: AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM 

ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA 

COMPROVADA. CUMPRIMENTO DA EXIGÊNCIA LEGAL. ILEGITIMIDADE 

PASSIVA DO SERASA PARA FIGURAR NO PÓLO PASSIVO. Consoante 

documentação apresentada pela ré (fls. 12 e 40), que a inscrição em 

nome da autora foi feita pelo Banco Itaú (fl. 09). O SERASA é responsável 

para realizar a prévia comunicação ao devedor, conforme art. 43, § 2º, 

CDC. Comprovada a diligência nas fls. 66/68. Assim, no caso dos autos, é 

parte ilegítima para figurar no pólo passivo da presente demanda em 

relação ao registro existente em nome do autor, haja vista que a abertura 

do cadastro não ocorreu por sua própria iniciativa, mas por solicitação do 

credor (Banco Itaú S.A.), limitando-se a entidade cadastral a mera 

reprodução. Sentença mantida por seus fundamentos. RECURSO 

IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71004930814, Quarta Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Glaucia Dipp Dreher, Julgado em 

17/10/2014). (TJ-RS - Recurso Cível: 71004930814 RS, Relator: Glaucia 

Dipp Dreher, Data de Julgamento: 17/10/2014, Quarta Turma Recursal 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 22/10/2014). Deste 

modo, não há falar em responsabilização da Reclamada pela alegada 

ausência de notificação do Reclamante acerca da inscrição do seu nome 

nos órgãos de proteção ao crédito. Nesse contexto, não se desincumbiu o 

Reclamante de provar que os fatos ocorreram conforme narrado na inicial, 

não só para atender ao disposto no art. 373, I, do Código de Processo 

Civil, mas, especialmente, para derruir a presunção que surge do conjunto 

probatório. Essas premissas forçam a reconhecer a improcedência da 

pretensão autoral. Por fim, da análise de todo o conjunto probatório, resta 

caracterizada a litigância de má fé, nos termos do artigo 80, inciso II, do 

Código de Processo Civil, notadamente quando se observa a alteração 

clarividente da verdade dos fatos, sustentando-se demanda contra a 

Reclamada, mesmo ausente qualquer tipo de lesão real ao direito 

supostamente afetado. Cito ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO. ATO ILÍCITO. CONDUTA ANTIJURÍDICA INEXISTENTE. DANO 

MORAL NÃO COMPROVADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ PRESENTE. 

RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A responsabilidade civil, segundo a teoria 

subjetiva, exige a comprovação de uma conduta antijurídica do agente 

(eventos damni), uma lesão efetiva (o dano) e a relação de causa e efeito 

entre uma e outra (nexo causal). 2. Ausente a prova de conduta 

antijurídica, inexiste responsabilidade civil pela indenização por eventuais 

danos. 3. A litigância de má-fé consiste na conduta processual eivada de 

deslealdade. Comprovada a malícia, deve ser mantida a sanção imposta. 4. 

Apelação cível conhecida e não provida, mantida a rejeição da pretensão 

inicial. (TJ-MG - AC: 10439110033669001 MG, Relator: Caetano Levi 

Lopes, Data de Julgamento: 02/02/2016, Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 15/02/2016). Como é sabido, não há relação 

entre a gratuidade de justiça e a multa por litigância de má-fé, consoante 

se extrai da primeira parte do artigo 55 da Lei 9.099/95, que excepciona 

claramente o litigante de má-fé. Vejamos: “Art. 55. A sentença de primeiro 

grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, 

ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o 

recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que 

serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de 

condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa”. 

(g.n.) Portanto, perfeitamente cabível a multa ora aplicada. Ante o exposto, 

opino pela IMPROCEDÊNCIA do pedido inicial condenando o Reclamante em 

litigância de má-fé e, por conseguinte, ao pagamento das custas do 

processo e a pagar a Reclamada o valor correspondente à multa de 2% 

(dois por cento) e honorários advocatícios no valor de 10% (dez por 

cento) sobre o valor atribuído à causa devidamente atualizado, de acordo 

com o artigo 81, do Código de Processo Civil c/c art. 55 da Lei 9.099/95, 

com resolução do mérito, nos moldes do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. É o projeto de sentença que submeto à apreciação do 

Excelentíssimo juiz de Direito do Juizado Especial Cível para homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes 

por seus patronos. Pollianna Mesquita de Moraes Juíza Leiga 

____________________________________________________________

____________________________________ Vistos, etc. Com fundamento 

no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam 

seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta 

comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências. Nova Mutum/MT, 28 de junho de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000964-36.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

GERLEANDRO MENDES SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000964-36.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: GERLEANDRO MENDES SANTOS REQUERIDO: TELEFONICA 

BRASIL S.A. Vistos, etc. Conforme permite o artigo 38 da Lei 9.099/95, 

dispenso o relatório. Decido. De início, não conheço dos embargos de 

declaração constante do id. 13256427, ante a ausência de condição 

vinculativa. Por não haver vícios que possam obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado do mérito, uma vez que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória 

(art. 355, I CPC). Não vislumbro complexidade suficiente que autorize 

afastar a competência deste Juízo e não se revelam, na espécie, 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise das questões controvertidas. Cuida-se de Ação 

Declaratória de Inexistência de Débito c.c. Indenização por Danos Morais 

proposta por Gerleandro Mendes Santos em desfavor de Telefônica Brasil 

S.A. A solução do litígio não demanda muito esforço, pois, pela regra do 

Código de Processo Civil (art. 373, I e II do CPC), compete ao autor provar 

o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos 

artigos 336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na 

contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de 

direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem 

verdadeiros os fatos não impugnados. Relata o Reclamante que seu nome 

foi indevidamente inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela 

Reclamada por débitos que alega desconhecer, aduzindo que tais 

anotações restritivas lhe ocasionou danos de ordem moral. No entanto, em 

contestação, a Reclamada combateu as alegações da inicial e apresentou 

provas suficientes da existência do débito por meio de Termo de Adesão e 

Contratação de Serviços SMP devidamente assinado pela Reclamante, 

cópia de seus documentos pessoais, bem como juntou faturas de seu 

terminal telefônico, o que demonstra a regularidade da contratação e 

utilização do serviço telefônico. Com relação aos documentos probantes 

apresentados pela Reclamada, colaciono recente julgado da Turma 

Recursal do Estado de Mato Grosso: ESTADO DE MATO GROSSO PODER 

JUDICIÁRIO 1.ª TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA1 Recurso Inominado: 

0035652-70.2015.811.0002 Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO 

REI Recorrente: LETISSIA ROSA DA SILVA Recorrida: NATURA 

COSMETICOS Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA 

Data do Julgamento: 14/02/2017 EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO 

DE DECLARAÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

RELAÇÃO DE CONSUMO. EMPRESA DEMANDADA QUE SE DESINCUMBIU 

DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE CABE, NA FORMA DO ART. 373, II, DO 

CPC. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA MEDIANTE JUNTADA DE 

CONTRATO. ASSINATURAS IDÊNTICAS. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA 

GRAFOTÉCNICA. NÍTIDA TENTATIVA DE ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS 

FATOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA POR 

SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 

(Procedimento do Juizado Especial Cível 356527020158110002/2017, 

Turma Recursal Única, Julgado em 15/02/2017, Publicado no DJE 

15/02/2017) (g.n.). Portanto, comprovada a relação jurídica entre as 

partes, não há nos autos indícios de ilicitude nas anotações restritivas, 

bem como não há comprovante do seu adimplemento, assim, a 

negativação do nome do Reclamante não só é legítima como agiu a 
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Reclamada no exercício regular do seu direito. No mais, cumpre esclarecer 

que a responsabilidade pela notificação prévia do devedor a respeito da 

futura inscrição restritiva é do órgão mantenedor do cadastro, não 

respondendo o credor pela ausência do envio da notificação por este 

órgão, consoante a Súmula 359 do STJ, verbis: “Cabe ao órgão 

mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação do devedor 

antes de proceder à inscrição”. Nesse contexto, não se desincumbiu a 

Reclamante de provar que os fatos ocorreram conforme narrado na inicial, 

não só para atender ao disposto no art. 373, inciso I, do Código de 

Processo Civil, mas, especialmente, para derruir a presunção que surge 

do conjunto probatório. Por último, não vislumbro a má-fé processual por 

parte do Reclamante arguida em contestação, ficando rejeitado o pleito de 

condenação por dano processual. Do pedido contraposto Neste aspecto, 

verifico que razão assiste a Reclamada, o que faz procedente o pedido 

contraposto formulado. O Reclamante não obteve êxito em demonstrar que 

os débitos estavam adimplidos e, estando referidos valores em aberto até 

a presente data, necessário se faz que a Reclamante pague a Reclamada 

o valor de R$ 157,56 [Cento e Cinquenta e Sete Reais e Cinquenta e Seis 

Centavos]. Essas premissas forçam a reconhecer a improcedência da 

pretensão do Reclamante e a procedência do pedido contraposto. Ante o 

exposto, opino pela IMPROCEDÊNCIA do pedido inicial e pela 

PROCEDÊNCIA do pedido contraposto para que o Reclamante pague a 

Reclamada o valor de R$ 157,56 [Cento e Cinquenta e Sete Reais e 

Cinquenta e Seis Centavos], acrescidos dos respectivos juros e correção 

monetária, a partir do inadimplemento da obrigação, com resolução do 

mérito, nos moldes do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Opino, ainda, pela revogação da decisão id. 11506960 que antecipou os 

efeitos da tutela. É o projeto de sentença que submeto à apreciação do 

Excelentíssimo juiz de Direito do Juizado Especial Cível para homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes 

por seus patronos. Pollianna Mesquita de Moraes Juíza Leiga 

____________________________________________________________

____________________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para 

que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela 

juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 28 de junho de 

2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000189-21.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

EVERTON ROBERTO DE CAMPOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000189-21.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: EVERTON ROBERTO DE CAMPOS SILVA REQUERIDO: 

CLARO S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório com respaldo no artigo 38 da 

Lei 9.099/95. Decido. A presente lide comporta o julgamento antecipado do 

mérito, nos moldes do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, haja 

vista que a questão controvertida nos autos é meramente de direito, 

mostrando-se, por outro lado, suficiente a prova documental produzida, 

para dirimir as questões de fato suscitadas, de modo que desnecessário 

se faz designar audiência de instrução e julgamento para a produção de 

novas provas. Quanto à impugnação ao pedido de justiça gratuita, é 

cediço que conforme o artigo 98 do Código de Processo Civil “a pessoa 

natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos 

para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários 

advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. Ademais, 

sobre a declaração de miserabilidade para o benefício da gratuidade 

colaciono o seguinte julgado: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE 

DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. 

DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ELEMENTOS DE CONVICÇÃO EM 

FAVOR DO REQUERENTE DO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE PROVA EM 

SENTIDO CONTRÁRIO. 1.O escopo da gratuidade de justiça é assegurar a 

todos o acesso ao Judiciário, conferindo eficácia aos comandos 

constitucionais insculpidos nos incisos XXXV e LXXIV do artigo 5º da 

Carta da Republica. 2.Deixando a parte autora de demonstrar que o réu 

reúne condições de arcar com o pagamento das custas processuais e 

dos honorários advocatícios, sem prejuízo de seu sustento e de sua 

família, não há como ser indeferido pedido de concessão da gratuidade de 

justiça. 3.Recurso conhecido e não provido. (TJ-DF - APC: 

20140110167462, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, Data de Julgamento: 

27/01/2016, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 

03/02/2016 . Pág.: 147) Passo a analisar o mérito. Cuida-se de Ação de 

Indenização por Danos Morais proposta por Everton Roberto de Campos 

Silva em desfavor de Claro S.A. Relata o Reclamante que seu nome foi 

indevidamente inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela Reclamada 

em razão de um débito que alega desconhecer, bem como que isto lhe 

causou danos morais. Desta maneira, propôs a presente ação requerendo 

a declaração de inexistência do débito e indenização. Em sede de 

contestação a Reclamada não elide as pretensões do Reclamante, se 

limitando a alegar a exigibilidade do débito, afirmando ser a anotação 

restritiva legítima e a combater a existência de danos morais. Pois bem, a 

solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do 

Código de Processo Civil(art. 373, I e II do CPC)que estabelece que 

compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, 

segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo 

Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, 

expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do 

autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Partindo deste pressuposto, verifico que as alegações da Reclamada não 

subsistem, pois não coligiu provas de que o valor objeto da inscrição 

restritiva seja devido, deixando de apresentar documentos, como contrato 

devidamente assinado pela Reclamante ou faturas inadimplidas. Provas 

estas que se existentes seriam capazes de amparar as suas alegações e 

constatar a alegada inadimplência. Assinalo que a única prova produzida 

pela Reclamada, consistente exclusivamente de telas sistêmicas, não se 

admite como meio de afastar as afirmações autorais, como há muito tempo 

é o entendimento desta Corte. Os prints das telas servem como 

complemento quando há provas sólidas de um contrato vigente entre as 

partes, devidamente assinado, bem como para corroborar com a 

existência de outros documentos aptos a prova. Vejamos recentíssimo 

julgado da Turma Recursal desta corte quanto ao tema: ESTADO DE MATO 

GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL ÚNICA JUIZ RELATOR 

MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES 1 Recurso Inominado nº.: 

0018523-81.2017.811.0002 Origem: Juizado Especial Cível do Cristo Rei 

Recorrente(s): VALTER RODRIGUES DA SILVA JUNIOR Recorrido(s): OI 

S/A Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado De Moraes Data do Julgamento: 

04/12/2017 E M E N T A RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO 

– DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E RELAÇÃO JURÍDICA – 

INSCRIÇÃO EM SERASA – DANO MORAL – SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA E CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – 

INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – TELASSISTÊMICAS – PROVA 

UNILATERAL E SEM VALOR PROBATÓRIO – DANO MORAL 

CONFIGURADO IN RE IPSA – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ 

– RESTRIÇÕES POSTERIORES – SENTENÇA INTEGRALMENTE 

REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A 

tese de defesa da parte Recorrida se baseia em telassistêmicas, as quais, 

conforme entendimento sedimentado pela Turma Recursal Única e também 

pelas Turmas Provisórias, são provas unilaterais desprovidas de qualquer 

valor probatório. Em razão do deferimento da inversão do ônus da prova, 

a incumbência de comprovar a existência do contrato, a origem da dívida, 

sua legitimidade e a legalidade da restrição apontada é da empresa Ré, 

ante a hipossuficiência técnica do consumidor, parte hipossuficiente da 

relação consumerista. Diante da inexistência de provas da contratação 

dos serviços questionados, seja ela expressa, através de assinatura de 

contrato, ou verbal, através de canais de atendimento telefônico, os 

débitos vinculados a estes contratos são inexigíveis. Reconhecendo a 

inexigibilidade dos débitos, também é indevida a restrição apontada, 

configurando o dano moral in reipsa (precedentes do STJ), sendo cabível 

a indenização pretendida. Recurso conhecido e parcialmente provido. 

(Procedimento do Juizado Especial Cível 185238120178110002/2017, 

Turma Recursal Única, Julgado em 06/12/2017, Publicado no DJE 

06/12/2017) (g.n.) No caso, o Reclamante não reconhece a dívida e afirma 
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não possuir relação jurídica com a Reclamada, desta forma, incumbia a 

esta instruir sua contestação com provas irrefutáveis da existência da 

relação contratual, obrigação da qual não se desvencilhou. Portanto, a 

Reclamada não se desincumbiu do encargo probatório que lhe tocava 

(CPC, art. 373, II), vez que não apresentou prova capaz de demonstrar a 

existência e licitude do débito que pudesse ensejar a inscrição do nome da 

Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito. Logo, restou demonstrada 

a falha na prestação de serviços por parte da Reclamada ao inscrever o 

nome do Reclamante no cadastro de proteção ao crédito por débito que 

não foi comprovado ser de sua responsabilidade. O apontamento do nome 

do Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito por débito indevido 

constitui falha na prestação do serviço e enseja a responsabilização civil 

objetiva da Reclamada. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor 

dispõe o seguinte: “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. O dano moral é in re ipsa e o nexo causal 

necessário é a negativação. A negativação indevida em cadastros de 

inadimplentes provoca o direito à indenização por danos morais, sendo 

desnecessária a comprovação dos prejuízos suportados. No que 

concerne ao quantum indenizatório, ressalto que para a fixação do dano 

moral à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o 

seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, 

atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. Desta maneira, a indenização por dano moral deve 

representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma 

forma o sofrimento impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está 

na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que 

não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza 

impacto bastante no causador do mal a fim de dissuadi-lo de cometer 

ilícitos desta natureza. In casu, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 3.000,00 [três mil reais], quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade 

considerando o longo período em que o nome do Reclamante esteve com 

restrição, bem como ante a sua demora em procurar meios de recuperar 

seu crédito na praça e, principalmente, diante de sua inércia em tentar 

solucionar a questão de forma administrativa, seja por contato direito com 

a Reclamada, via PROCON ou outro meio alternativo de resolução de 

conflitos. Por fim, resta afastar a incidência da Súmula 385 do STJ, pois, in 

casu, não há outras negativações, conforme exige o verbete da referida 

súmula para descaracterizar o dever de indenizar. Ante o exposto, opino 

pela PROCEDÊNCIA PARCIAL da pretensão para DECLARAR inexistente o 

débito objeto da inscrição restritiva e para CONDENAR a Reclamada a 

pagar ao Reclamante a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de 

indenização por danos morais, corrigida monetariamente pelo índice INPC a 

partir desta data e acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde o 

evento danoso, com resolução do mérito a teor do disposto no artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil. Outrossim, opino pela manutenção de 

decisão que antecipou os efeitos da tutela [id. n. 9743410]. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Submeto os autos ao Excelentíssimo juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível para apreciação e posterior homologação, nos termos do 

art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes por seus 

patronos. Pol l ianna Mesquita de Moraes Juíza Leiga 

____________________________________________________________

_____________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para 

que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela 

juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 28 de junho de 

2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000963-51.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RICARDO SILVA DA PAZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000963-51.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: JOSE RICARDO SILVA DA PAZ REQUERIDO: BANCO 

BRADESCARD S.A Vistos, etc. Consoante permite o artigo 38 da Lei 

9.099/95, dispenso o relatório. Decido. De início, não conheço dos 

embargos de declaração constante do id. 13256728, ante a ausência de 

condição vinculativa. Opino pelo indeferimento do pedido de 

reconsideração da decisão liminar Id. 13530205 formulado pelo 

Reclamado, uma vez que a concessão da liminar fora condicionada ao 

deposito judicial do valor da inscrição discutida em juízo, o qual não fora 

realizado. Portanto, não há qualquer prejuízo ao Reclamado. Por não haver 

vícios que possam obstar o regular prosseguimento do feito, preparado 

está o processo para julgamento antecipado do mérito, uma vez que as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória (art. 355, I CPC). Não vislumbro 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam, na espécie, nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil que impeçam o avanço e análise das questões 

controvertidas. Passa a analisar o mérito. Cuida-se de Ação Declaratória 

de Inexistência de Débito c.c. Indenização por Danos Morais proposta por 

José Ricardo Silva da Paz em desfavor de Banco Bradescard S.A. (Banco 

IBI S.A. – Banco Múltiplo). Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão ao Reclamante. A 

solução do litígio não demanda muito esforço, pois, pela regra do Código 

de Processo Civil(art. 373, I e II do CPC), compete ao autor provar o fato 

constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo 

do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 

341 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, 

toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que 

impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos 

não impugnados. Relata o Reclamante que seu nome foi indevidamente 

inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pelo Reclamado por um débito 

que alega desconhecer, aduzindo que tal anotação restritiva lhe 

ocasionou danos de ordem moral. No entanto, em contestação, o 

Reclamado combateu as alegações da inicial e apresentou provas 

suficientes da existência do débito por meio de faturas e Proposta de 

Adesão Cartão C&A Mastercard Hibrido Internacional, devidamente 

assinado pelo Reclamante, o que demonstra a regularidade da contratação 

do serviço bancário. Com relação aos documentos probantes 

apresentados pela Reclamada, colaciono recente julgado da Turma 

Recursal do Estado de Mato Grosso: ESTADO DE MATO GROSSO PODER 

JUDICIÁRIO 1.ª TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA1 Recurso Inominado: 

0035652-70.2015.811.0002 Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO 

REI Recorrente: LETISSIA ROSA DA SILVA Recorrida: NATURA 

COSMETICOS Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA 

Data do Julgamento: 14/02/2017 EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO 

DE DECLARAÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

RELAÇÃO DE CONSUMO. EMPRESA DEMANDADA QUE SE DESINCUMBIU 

DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE CABE, NA FORMA DO ART. 373, II, DO 

CPC. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA MEDIANTE JUNTADA DE 

CONTRATO. ASSINATURAS IDÊNTICAS. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA 

GRAFOTÉCNICA. NÍTIDA TENTATIVA DE ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS 

FATOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA POR 

SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 

(Procedimento do Juizado Especial Cível 356527020158110002/2017, 

Turma Recursal Única, Julgado em 15/02/2017, Publicado no DJE 

15/02/2017) (g.n.). Portanto, comprovada a relação jurídica entre as 

partes, não há nos autos indícios de ilicitude na anotação restritiva, bem 

como não há comprovante do seu adimplemento, assim, a negativação do 

nome do Reclamante não só é legítima como agiu o Reclamado no 

exercício regular do seu direito. No mais, cumpre esclarecer que a 

responsabilidade pela notificação prévia do devedor a respeito da futura 

inscrição restritiva é do órgão mantenedor do cadastro, não respondendo 

o credor pela ausência do envio da notificação por este órgão. Trago à 

colação ementa neste sentido: AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. 
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NOTIFICAÇÃO PRÉVIA COMPROVADA. CUMPRIMENTO DA EXIGÊNCIA 

LEGAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SERASA PARA FIGURAR NO PÓLO 

PASSIVO. Consoante documentação apresentada pela ré (fls. 12 e 40), 

que a inscrição em nome da autora foi feita pelo Banco Itaú (fl. 09). O 

SERASA é responsável para realizar a prévia comunicação ao devedor, 

conforme art. 43, § 2º, CDC. Comprovada a diligência nas fls. 66/68. 

Assim, no caso dos autos, é parte ilegítima para figurar no pólo passivo da 

presente demanda em relação ao registro existente em nome do autor, 

haja vista que a abertura do cadastro não ocorreu por sua própria 

iniciativa, mas por solicitação do credor (Banco Itaú S.A.), limitando-se a 

entidade cadastral a mera reprodução. Sentença mantida por seus 

fundamentos. RECURSO IMPROVIDO. (TJ-RS - Recurso Cível: 

71004930814 RS, Relator: Glaucia DippDreher, Data de Julgamento: 

17/10/2014, Quarta Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 22/10/2014). Deste modo, não há falar em 

responsabilização do Reclamado pela alegada ausência de notificação do 

Reclamante acerca da inscrição do seu nome nos órgãos de proteção ao 

crédito. Nesse contexto, não se desincumbiu o Reclamante de provar que 

os fatos ocorreram conforme narrado na inicial, não só para atender ao 

disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil, mas, especialmente, 

para derruir a presunção que surge do conjunto probatório. Essas 

premissas forçam a reconhecer a improcedência da pretensão autoral. 

Por último, não vislumbro a má-fé processual por parte do Reclamante 

arguida em contestação, ficando rejeitado o pleito de condenação por 

dano processual. Ante o exposto, opino pela IMPROCEDÊNCIA do pedido 

inicial, com resolução do mérito, nos moldes do artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Opino, ainda, pela revogação da decisão que 

antecipou os efeitos da tutela [id. n. 11506956]. É o projeto de sentença 

que submeto à apreciação do Excelentíssimo juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. 

Homologada, intimem-se as partes por seus patronos. Pollianna Mesquita 

d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

________________________ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da 

Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus jurídicos 

e legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com 

o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 29 de junho de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000983-42.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MATEUS DE JESUS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000983-42.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: MATEUS DE JESUS SANTOS REQUERIDO: BANCO 

BRADESCARD S.A Vistos, etc. O Reclamante, embora devidamente 

intimado para audiência de conciliação, conforme evento n. 13788299 

destes autos, não compareceu a assentada, tampouco apresentou 

justificativa plausível de sua ausência. Isso porque, a justificativa de 

ausência apresentada não se mostra suficiente, visto que não o 

Reclamante não guarneceu seu pedido com provas aptas a demonstrar 

circunstâncias que constitui justa causa para a sua ausência, ou seja, a 

ocorrência de caso fortuito ou força maior, nos termos do art. 223, § 1º, 

do Código de Processo Civil. Dito isto, preceitua o artigo 51, inciso I da Lei 

9.099/95 que: “Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I 

- quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do 

processo; Assim, diante da contumácia, opino pela EXTINÇÃO do presente 

feito sem resolução de mérito, com fulcro no art. 51, I, da Lei 9.099/95. 

Diante da ausência injustificada do Reclamante, opino pela sua 

condenação ao pagamento das custas processuais, conforme orientação 

contida no Enunciado n. 28 do FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento 

desta ação sem que haja prévio pagamento das custas processuais deste 

feito. É o parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo Juiz de 

Direito do Juizado Especial Cível para homologação conforme preceitua o 

artigo 40 Lei 9.099/95. Homologada, intime-se. Pollianna Mesquita de 

M o r a e s  J u í z a  l e i g a 

____________________________________________________________

______________________________ Vistos, etc. Com fundamento no 

artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam 

seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta 

comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências. Nova Mutum/MT, 29 de junho de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000989-49.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ERISMAR ARRUDA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000989-49.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: ERISMAR ARRUDA DA COSTA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório, em atenção ao que 

dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Prima facie, opino pelo 

recebimento da petição inicial eis que de acordo com o artigo 14 da Lei 

9.099/95. A presente lide comporta o julgamento antecipado do mérito, nos 

moldes do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, haja vista que a 

questão controvertida nos autos é meramente de direito, mostrando-se, 

por outro lado, suficiente a prova documental produzida, para dirimir as 

questões de fato suscitadas, de modo que desnecessário se faz designar 

audiência de instrução e julgamento para a produção de novas provas. 

Não verifico complexidade suficiente que autorize afastar a competência 

deste Juízo e não se revelam, na espécie, nenhumas das situações 

preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito descritas no artigo 337 do 

Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia 

apresentada. Passo a analisar o mérito. Cuida-se de Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito c.c. Indenização por Danos Morais proposta por 

Erismar Arruda da Costa em desfavor de Banco Bradesco S.A. Sustenta o 

Reclamante que seu nome foi indevidamente inscrito nos órgãos de 

proteção ao crédito pelo Reclamado em razão de um débito que alega 

desconhecer. Desta forma propôs a presente ação requerendo a 

declaração de inexistência do débito e indenização por danos morais. Em 

sede de contestação o Reclamado não elide as pretensões do 

Reclamante, se restringindo a alegar a exigibilidade do débito, afirmando 

ser a anotação restritiva legítima e a combater a existência de danos 

morais. No entanto, as alegações do Reclamado não subsistem, pois não 

apresentou prova mínima de que o valor objeto da inscrição restritiva é 

devido, deixando de comprovar por meio de documentos, como o contrato 

entabulado com o Reclamante onde pudesse anuir com a prestação de 

serviços bancários, capazes de amparar as suas alegações e constatar a 

alegada inadimplência. Vejamos o entendimento jurisprudencial: 

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - INCLUSÃO EM ÓRGÃO 

DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - LEGITIMIDADE DA COBRANÇA - PROVA 

AUSENTE - ÔNUS DE QUEM ALEGA - ART. 373, INCISO II, DO CPC/2015 - 

DANO MORAL IN RE IPSA - VALOR DA REPARAÇÃO INSUFICIENTE - 

ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA - RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE 

PROVIDO - RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO. Nas ações declaratórias 

negativas de dívida, cabe ao réu comprovar a legitimidade da cobrança 

(art. 373, inciso II, do CPC/2015). Não o fazendo, considera-se inexistente 

o débito lançado sem que fosse demonstrada a relação jurídica entre as 

partes, e a inscrição em órgão restritivo de crédito configura ato ilícito 

passível de reparação, sendo presumido o dano moral daí decorrente e 

portanto dispensada a produção de prova. Se o montante indenizatório 
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fixado está abaixo do que vem sendo estipulado pelo STJ e por este 

Tribunal, deve ser majorado. (TJMT. Ap. 30815/2018, DES. RUBENS DE 

OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 13/06/2018, Publicado no DJE 18/06/2018) (g.n.) No caso, o 

Reclamante afirma não reconhecer a dívida, desta forma, incumbia ao 

banco instruir sua contestação com provas irrefutáveis da existência da 

relação contratual ou da pendência financeira, obrigação da qual não se 

desvencilhou. Portanto, o Reclamado não se desincumbiu do encargo 

probatório que lhe tocava (CPC, art. 373, II), vez que não apresentou 

prova capaz de demonstrar a existência e licitude do débito que pudesse 

ensejar a inscrição do nome do Reclamante nos órgãos de proteção ao 

crédito. Logo, restou demonstrada a falha na prestação de serviços por 

parte do Reclamado ao incluir o nome do Reclamante no cadastro de 

proteção ao crédito por débitos que não foi comprovado ser de sua 

responsabilidade. O apontamento do nome do Reclamante nos órgãos de 

proteção ao crédito por débito indevido constitui falha na prestação do 

serviço e enseja a responsabilização civil objetiva do Reclamado. O artigo 

14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe o seguinte: “O fornecedor 

de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos”. O dano moral é in re ipsa e o 

nexo causal necessário é a negativação. A negativação indevida em 

cadastros de inadimplentes dá ensejo ao direito à indenização por danos 

morais, sendo desnecessária a comprovação dos prejuízos suportados. 

No que tange ao quantum indenizatório, ressalto que para a fixação do 

dano moral à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos 

para o seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, 

estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a 

título de indenização, tendo-se em mente os princípios da 

proporcionalidade e da razoabilidade. Desta maneira, a indenização por 

dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de 

amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da 

contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação 

em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem 

causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim 

de dissuadi-lo de cometer ilícitos desta natureza. Considerando o período 

em que o nome do Reclamante esteve com restrição, bem como, ante a 

sua demora em procurar os meios de recuperar seu crédito na praça e, 

principalmente, diante de sua inércia em tentar solucionar a questão de 

forma administrativa, seja por contato direito com o Reclamado, via 

PROCON ou outro meio alternativo de resolução de conflitos, o valor 

indenizatório vai fixado em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), 

sopesadas as circunstâncias do evento danoso e a finalidade 

compensatória e disciplinadora da indenização. Ante o exposto, opino pela 

PARCIAL PROCEDÊNCIA da pretensão para DECLARAR inexistente o 

débito objeto da inscrição restritiva e para CONDENAR o Reclamado a 

pagar a Reclamante a quantia de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), 

a título de indenização por danos morais, corrigida monetariamente pelo 

índice INPC a partir desta data e acrescida de juros de mora de 1% ao mês 

desde a citação, com resolução do mérito a teor do disposto no artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios nesta fase (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). 

Submeto este projeto de sentença ao Excelentíssimo juiz de direito do 

Juizado Especial Cível para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes por 

seus patronos. Pollianna Mesquita de Moraes Juíza Leiga 

____________________________________________________________

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO 

por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a 

sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 29 de junho de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010082-14.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA FELIX DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUBENS GASPAR SERRA OAB - SP119859 (ADVOGADO)

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010082-14.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: FERNANDA FELIX DE OLIVEIRA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCARD S.A Vistos, etc. Dispenso o relatório consoante permite o 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Analisando os autos, verifico que o 

objeto da presente execução se encontra devidamente adimplido. Com 

efeito, disciplina o art. 924, II do Código de Processo Civil que a extinção 

da execução ocorre quando há a satisfação da obrigação. No caso, 

restou demonstrado de forma inequívoca o adimplemento da obrigação [id. 

n. 12515848] considerando que o valor se encontra depositado em conta 

judicial, a Reclamante concorda com o montante e informou os dados 

bancários para transferência da quantia [id. n. 13879160], razão pela qual, 

a extinção do feito é medida que se impõe. Ante o exposto, opino pela 

declaração da extinção da presente execução de sentença, com 

fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código de Processo Civil. 

Outrossim, opino pela expedição de alvará judicial para levantamento do 

valor depositado. Determino que o Gestor Judicial cumpra o § 3º, do artigo 

450 da CNGC comunicando a parte autora por qualquer meio de 

comunicação sobre o levantamento dos valores – “O juiz deverá dar 

ciência da decisão ou despacho que autorizar a liberação, total ou parcial, 

de depósito judicial à parte vencedora ou ao seu sucessor, se possível, 

através de qualquer meio de comunicação.” Após, arquivem-se. É o 

parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo juiz de direito do 

Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 da mesma 

L e i .  P o l l i a n n a  M e s q u i t a  d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

__________________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para 

que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela 

juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 29 de junho de 

2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000990-34.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO JONAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000990-34.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: REGINALDO JONAS DA SILVA REQUERIDO: TELEFONICA 

BRASIL S.A. Vistos, etc. O Reclamante, embora devidamente intimado 

para audiência de conciliação, conforme se depreende do evento n. 

13790185 destes autos, não compareceu ao ato, tampouco apresentou 

justificativa de sua ausência, consoante se observa do termo digitalizado. 

Sendo assim, preceitua o artigo 51, inciso I da Lei 9.099/95 que: 

“Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o 

autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo”; 

Assim, por não ter o Reclamante comparecido à audiência de conciliação e 

nem ter apresentado justificativa plausível de sua ausência, opino pela 

EXTINÇÃO do presente feito, sem resolução do mérito. Diante da ausência 

injustificada do Reclamante, opino pela sua condenação ao pagamento 

das custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado n. 28 

do FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja 
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prévio pagamento das custas processuais deste feito. Publique-se. É o 

parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 Lei 

9.099/95. Pol l ianna Mesquita de Moraes Juíza Leiga 

____________________________________________________________

_____________________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para 

que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela 

juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 29 de junho de 

2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000078-03.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA ESTEFAN ARGUELHO LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000078-03.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: DEBORA ESTEFAN ARGUELHO LOPES REQUERIDO: 

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS Vistos, etc. 

Nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95, dispenso o relatório. Decido. 

Prima facie, opino pelo recebimento da petição inicial eis que de acordo 

com o artigo 14 da Lei 9.099/95. A presente lide comporta o julgamento 

antecipado do mérito, nos moldes do artigo 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, haja vista que a questão controvertida nos autos é 

meramente de direito, mostrando-se, por outro lado, suficiente a prova 

documental produzida, para dirimir as questões de fato suscitadas, de 

modo que desnecessário se faz designar audiência de instrução e 

julgamento para a produção de novas provas. Não verifico complexidade 

suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não se 

revelam, na espécie, nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil 

que impeçam o avanço e análise da controvérsia apresentada. Debora 

Estefan Arguelho Lopes ingressou com a presente Ação Declaratória de 

Inexistência de Relação Jurídica c.c. Indenização por Danos Morais em 

face de Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros relatando que 

seu nome foi indevidamente inscrito nos órgãos de proteção ao crédito 

pela Reclamada em razão de débitos que alega desconhecer. Desta forma 

propôs a presente ação requerendo a declaração de inexistência do 

débito e indenização por danos morais. Em sede de contestação a 

Reclamada não elide as pretensões da Reclamante, se restringindo a 

alegar a exigibilidade dos débitos, afirmando serem as anotações 

restritivas legítimas, por se tratar cessão de crédito e a combater a 

existência de danos morais. Todavia, as alegações da Reclamada não 

subsistem, pois não coligiu provas de que os valores objetos dos 

apontamentos junto aos órgãos de proteção ao crédito são devidos, 

deixando de carrear aos autos o contrato entabulado entre o Reclamante 

e o suposto cedente do crédito, documento este imprescindível no amparo 

de suas alegações e apto a constatar a alegada inadimplência. Vejamos o 

entendimento jurisprudencial: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. 

CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTÊNCIA DA DÍVIDA 

IMPUGNADA. A parte ré, na qualidade de cessionária, tem o dever de 

demonstrar a origem do débito objeto do contrato de cessão de crédito, 

impugnado pelo autor, ex vi legis do art. 333, inciso II, do CPC, ônus do 

qual não se desincumbiu. Assim, inexistindo prova da dívida, no montante 

de R$ 904,45 (...), indevida se mostra a sua cobrança, bem como o 

cadastramento da parte autora nos órgãos de restrição de crédito. A 

verba honorária restou adequadamente fixada na origem, na forma do 

artigo 20, parágrafos terceiro e quarto, do CPC, não merecendo 

majoração. DERAM PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO. UNÂNIME. 

(Apelação Cível Nº 70057998205, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 

20/03/2014). (g.n.) E ainda: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

INSCRIÇÃO INDENVIDA EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. 

AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTENCIA DE DÉBITO RECEBIDO EM CESSÃO. 

CONDUTA ANTIJURÍDICA COMPROVADA. DANOS MORAIS. PRESUNÇÃO. 

OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR EXISTENTE. MONTANTE. MANUTENÇÃO. 

RECURSO DESPROVIDO. I - Ao autor da ação incumbe fazer prova acerca 

dos fatos alegados como fundamento do invocado direito, assim como ao 

réu, a prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos daquele 

direito II - Inexistindo provas acerca da existência da dívida motivadora do 

ato, a inclusão de nome em cadastro de proteção ao crédito pelo 

cessionário configura conduta ilícita. III - Tratando-se de inscrição indevida 

em cadastro de inadimplentes, a exigência de prova do dano moral se 

satisfaz com a demonstração do próprio fato da inscrição. IV - 

Comprovados o ato ilícito, o dano e o nexo causal entre ambos, cabível a 

indenização pelos danos morais experimentados pela parte autora. V - 

Consoante entendimento uníssono da jurisprudência pátria, a reparação 

por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito, tampouco 

pode ser irrisória, de forma a perder seu caráter de justa composição e 

prevenção. (TJ-MG AC 10439110103124001 MG. Câmaras Cíveis / 17ª 

CÂMARA CÍVEL. Relator Leite Praça. Julgado em 6 de Fevereiro de 2014 e 

publicado em 18/02/2014). (g.n.) No caso, a Reclamante não reconhece a 

dívida e afirma não possuir relação jurídica com a Reclamada, desta forma, 

incumbia a esta instruir sua contestação com provas irrefutáveis da 

existência da relação contratual, obrigação da qual não se desvencilhou. 

Portanto, a Reclamada não se desincumbiu do encargo probatório que lhe 

tocava (CPC, art. 373, II), vez que não apresentou prova capaz de 

demonstrar a existência e licitude dos débitos que pudesse ensejar a 

inscrição do nome da Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito. 

Logo, restou demonstrada a falha na prestação de serviços por parte da 

Reclamada ao inscrever o nome da Reclamante no cadastro de proteção 

ao crédito por débitos que não foram comprovados ser de sua 

responsabilidade. Quanto a aplicação da súmula 385, do Superior Tribunal 

de Justiça, não vislumbro negativações anteriores ativas por pessoas 

diversas da parte autora, no momento da distribuição da ação. O 

apontamento da nome do Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito 

por débito indevido constitui falha na prestação do serviço e enseja a 

responsabilização civil objetiva da Reclamada. O artigo 14 do Código de 

Defesa do Consumidor dispõe o seguinte: “O fornecedor de serviços 

responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. O dano moral é in re ipsa e o nexo causal 

necessário é a negativação. A negativação indevida em cadastros de 

inadimplentes dá ensejo ao direito à indenização por danos morais, sendo 

desnecessária a comprovação dos prejuízos suportados. No que tange ao 

quantum indenizatório, ressalto que para a fixação do dano moral à vista 

da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu 

arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às 

peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. Desta maneira, a indenização por dano moral deve 

representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma 

forma o sofrimento impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está 

na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que 

não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza 

impacto bastante no causador do mal a fim de dissuadi-lo de cometer 

ilícitos desta natureza. In casu, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento sem causa da Reclamante, 

refletindo no patrimônio da Reclamada de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. Ademais, tal valor se afigura justo ao considerar o longo 

período em que o nome do Reclamante esteve com restrição, bem como 

ante a sua demora em procurar meios de recuperar o crédito na praça e, 

principalmente, diante de sua inércia em tentar solucionar a questão de 

forma administrativa, seja por contato direito com a Reclamada, via 

PROCON ou outro meio alternativo de resolução de conflitos. Ante o 

exposto, opino pela PROCEDÊNCIA PARCIAL da pretensão para 

DECLARAR inexistente o débito objeto da inscrição restritiva e para 

CONDENAR a Reclamada a pagar a Reclamante a quantia de R$ 3.000,00 
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(três mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigida 

monetariamente pelo índice INPC a partir desta data e acrescida de juros 

de mora de 1% ao mês desde a citação, com resolução do mérito a teor do 

disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios nesta fase (art. 54 e art. 55 da lei 

nº 9.099/95). Submeto este projeto de sentença ao Excelentíssimo juiz de 

direito do Juizado Especial Cível para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes 

por seus patronos. Pollianna Mesquita de Moraes Juíza Leiga 

____________________________________________________________

______________________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para 

que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela 

juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 29 de junho de 

2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001266-65.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

SILENE ARRUDA SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NATURA COSMÉTICOS S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM Processo 

n.1001266-65.2017.811.0086 Reclamante: Silene Arruda Santana 

Reclamada: Natura Cosméticos S.A Vistos, etc. Trata-se de Embargos de 

Declaração interposto sob a id. n.11995273 por Silene Arruda Santana, 

ora Embargante, sob o argumento de que a sentença constante da id. 

n.11867640, padeceria do vício de omissão. Em observância ao Princípio 

da Duração Razoável do Processo e ao Princípio da Cooperação, 

previstos no Art. 4º e no Art. 6º, respectivamente, ambos do Código de 

Processo Civil, segundo os quais as partes tem o direito de obter em prazo 

razoável a solução integral do mérito e no intuito de propiciar aos 

jurisdicionados uma célere e efetiva prestação jurisdicional, deixo de 

intimar a parte ex adverso acerca dos presentes embargos. Pois bem, 

conheço do presente recurso, eis que satisfeitos seus pressupostos de 

admissibilidade. Aduz, com razão, a parte Embargante, que a referida 

sentença fora omissa, uma vez que proferida sob alegada ausência da 

Embargante em audiência, desconsiderando o teor das petições id. 

11844454 e id. 11844472, informando o endereço atualizado da requerida 

e pugnando pela redesignação da audiência de conciliação, ignorando, 

assim, seus termos. De fato, analisando detidamente os autos, 

constata-se que houve erro material quando da prolação da referida 

sentença, aplicando erroneamente a extinção do feito em virtude do não 

comparecimento em audiência à Embargante, sendo que esta peticionou 

nos autos informando novo endereço e pugnando pela redesignação da 

audiência de conciliação, consoante se infere das petições ids. 11844454 

e id. 11844472. Devendo, por este motivo, ser anulado o ato decisório. “Ex 

positis”, nos termos do art. 48 da Lei n. 9.099/95 c.c. o art. 1.022, II, do 

Código de Processo Civil, opino pelo provimento dos Embargos de 

Declaração interposto para reconhecer a nulidade da sentença. 

Outrossim, opino pela designação de nova audiência de conciliação. 

Intime-se, cumpra-se. Às providências. Pollianna Mesquita de Moraes 

J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

_______________________________________________ Vistos, etc. 

Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, 

para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida 

pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com 

as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 25 de maio de 

2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 118412 Nr: 2972-66.2018.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Henrique Bassi Huber

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gabriela Cocco Busanello - 

OAB:9770/MT, Thiago Barreto Penteado Silvestre - OAB:MT 14.894

 Vistos.

Cumpra-se, na forma deprecada.

Designo audiência para o dia 11/10/2018, às 17h45min.

Oficie-se ao Juízo deprecante, informando a data designada, bem como o 

número da deprecata.

Intime-se. Notifique-se o Ministério Público.

Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 117249 Nr: 2434-85.2018.811.0086

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BPS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Carolina Favretto - 

OAB:MT 19.690, Diego Pereira de Igreja - OAB:25.183/O, Jonas 

Henrique Meldola da Silva - OAB:MT 15.530

 Ademais, eventual risco de reiteração, ou à integridade da vítima, ao 

menos nesse cenário de dúvida, me parecem suficientemente 

resguardados pelas medidas cautelares alternativas aplicadas, sem 

prejuízo de reapreciação da medida caso novas provas, que fortaleçam a 

materialidade delitiva de tão odioso crime sejam produzidas nos autos.Com 

essas considerações, mantenho a decisão atacada, e determino a 

remessa dos autos ao E. TJMT, observadas as formalidades legais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 115393 Nr: 1534-05.2018.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Federal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Charles Fabiano Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ludmila Freitas Ortega - 

OAB:MT 20.432, Luitt Conceição Ortega - OAB:MT 10.717

 Vistos.

Cumpra-se, na forma deprecada.

Designo audiência para o dia 06/12/2018, às 15h30min.

Oficie-se ao Juízo deprecante, informando a data designada, bem como o 

número da deprecata.

Intime-se. Notifique-se o Ministério Público.

Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 104085 Nr: 2807-53.2017.811.0086

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jailson Santos de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Carolina Favretto - 

OAB:MT 19.690, Jonas Henrique Meldola da Silva - OAB:MT 15.530

 NOS TERMOS da legislação vigente e artigos 701, inciso XVIII, da 

CNGC/2016, IMPULSIONO o processo para abrir vista dos autos ao 

Advogado(s) do Réu(s), via DJE, para comprove o pagamento do 

Dias-Multa do montante de R$ 313,48 (cálculo de fl. 118), no prazo de 15 

dias, sob pena de inscrição em dívida ativa pela procuradoria do Estado de 

Mato Grosso. É o que me cumpre.

Analista Judiciário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 114191 Nr: 839-51.2018.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 
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Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GdBHdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Katia de Camargo - OAB:MT 

17.756

 NOS TERMOS da legislação vigente e do art. 431 e seguintes da CNGC e 

art. 234 do NCPC, IMPULSIONO estes autos no Sistema Apolo para 

expedição de matéria a imprensa (DJE) com a finalidade de intimar o(a) 

advogado(a) Dra. Katia de Camargo - inscrito na OAB/MT 17.756, para que 

promova imediatamente devolução dos autos no prazo de 3 (três) dias, 

sob pena de (i) perder o direito à vista fora de cartório, (ii) expedição de 

mandado de busca e apreensão ou de exibição e entrega de autos, (iii) 

caracterização do crime de sonegação de autos, BEM COMO multa 

correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação à seção da 

Ordem dos Advogados do Brasil para procedimento disciplinar e imposição 

de multa. É o que me cumpre.

Analista Judiciário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 118573 Nr: 3039-31.2018.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Noemi Almeida de Assis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luzia Eutimia do Nascimento 

- OAB:MT 17992

 Vistos.

Cumpra-se, na forma deprecada.

Designo audiência para o dia 15/10/2018, às 17h45min.

Oficie-se ao Juízo deprecante, informando a data designada, bem como o 

número da deprecata.

Intime-se. Notifique-se o Ministério Público.

Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 107803 Nr: 4847-08.2017.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arielson Ribeiro Alves, Welber Batista 

Figueiredo, Raffael Amorim de Brito, Ricardo Padilha Nunes, Vinicius Silva 

de Paula

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001, Robson Rezende dos Santos - OAB:MT 

16.428

 Vistos.

Compulsando os autos, verifico que o réu Arielson Ribeiro Alves constituiu 

advogado às fls. 288.

 Contudo, o causídico não foi intimado para apresentar alegações finais, 

sendo elas apresentadas pela Defensoria Pública.

Posto isto, para evitar nulidades, chamo o feito à ordem para determinar a 

intimação do Defensor constituído pelo réu Arielson para que apresente 

alegações finais no prazo de 05 (cinco) dias.

Transcorrendo in albis o prazo, independentemente da aplicação da multa 

por abandono, de que trata o artigo 265 do CPP, intime-se pessoalmente o 

réu Arielson para que constitua novo patrono e que ele apresente as 

alegações no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de serem ratificadas as 

alegações já apresentadas pela Defensoria Pública.

Comarca de Nova Xavantina

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 19517 Nr: 1818-61.2006.811.0012

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: NILZA MARIA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARTIN SPOHR - 

OAB:2376/MT, KATIA ALESSANDRA FÁVERO ALVES - 

OAB:167929-SP, MOACIR JESUS BARBOZA - OAB:105089/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Portanto, ante o exposto, revogo a decisão de fl. 182.Passo agora à 

análise da impugnação apresentada pela autarquia executada, 

informando, desde já, que esta merece parcial acolhida.Isso porque, 

conquanto em sua irresignação o executado pretenda que a data final a 

ser considerada (data do início do benefício de aposentadoria por idade - 

benefício nº 1566097530), quando do cálculo das parcelas devidas, seja a 

data de 13/10/2010 (fl. 176vº), verifica-se pelo documento de fl. 165 – 

juntado pelo próprio executado/impugnante – que a data final a ser 

considerada pela exequente há de ser o dia 18/10/2010, o qual 

consubstancia o dia imediatamente anterior à data de início do benefício de 

aposentadoria por idade a si deferido por meio do feito nº 1094-18.2010 – 

Código nº 35021. Assim sendo, considerando que nos autos retrocitados 

a exequente recebeu os valores devidos em razão do benefício de 

aposentadoria por idade, não há falar em inclusão nos presentes cálculos 

(em que se buscou benefício de aposentadoria por invalidez) das parcelas 

devidas após o DIB do benefício de aposentadoria por idade, eis que já 

inclusas e recebidas no feito mencionado alhures.Assim, considerando 

que tanto os cálculos apresentados pela exequente, quanto aqueles 

apresentados pelo executado encontram-se incorretos, determino que o 

feito seja levado ao Contador Judicial para que este realize o cálculo do 

valor efetivamente devido, devendo utilizar, para tanto, como índice de 

correção monetária e juros moratórios, aqueles estipulados no acórdão de 

fls. 125/129.Quando da realização do cálculo, observe-se:a) termo inicial 

do benefício: 20/06/2006 (fl. 129vº c/c fl. 13);b) termo final do benefício: 

18/10/2010 (fl. 165);c) juros moratórios e correção monetária de acordo 

com o Manual de Cálculos da Justiça Federal vigente em novembro de 

2013 (fl. 129vº). Após, abra-se vista às partes para, querendo, 

manifestarem-se sobre os cálculos.Em seguida, conclusos.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 40061 Nr: 767-05.2012.811.0012

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARMELINA DA SILVA MANTELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIO TAKATSUKA - 

OAB:43638

 Vistos.

O despacho de fl. 144 não foi integralmente cumprido.

Destarte, intime-se a parte exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, 

cumpri-lo integralmente.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 19517 Nr: 1818-61.2006.811.0012

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: NILZA MARIA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARTIN SPOHR - 

OAB:2376/MT, KATIA ALESSANDRA FÁVERO ALVES - 

OAB:167929-SP, MOACIR JESUS BARBOZA - OAB:105089/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora para manifestar nos autos da juntada dos 

cálculos de fls. 185/186

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 85986 Nr: 131-63.2017.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDO FERREIRA DA CRUZ
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Acolho o pedido de ref. 42 e, em consequência, cancelo a audiência 

anteriormente designada.

Nomeio como perita a médica Dra. Rhayanne Nayara Cândido Barzotto, 

que atende no Hospital Municipal de Nova Xavantina/MT, situado na Rua 

Francisco Lima, n° 416, Centro, Nova Xavantina-MT.

Intime-se a perita dando-lhe ciência da nomeação (devendo constar do 

mandado as advertências dos artigos 157 e 158 do CPC) e, no mesmo ato, 

dos quesitos formulados pelas partes - isto é, na inicial e no ofício circular 

n°. 12/2017 -, bem como para que promova o agendamento, desde logo, 

da data em que os exames/vistorias necessários se efetuarão, ciente de 

que os trabalhos exigidos deverão serem realizados com antecedência 

mínima de 30 (trinta) dias à realização da audiência designada, e que, o 

laudo pericial deverá ser entregue em cartório pelo menos vinte (20) dias 

antes da referida audiência.

 Fica desde já arbitrado para pagamento dos honorários periciais o valor 

de R$ 234,80 (duzentos e trinta e quatro reais e oitenta centavos), limite 

máximo da Tabela II, do Anexo I, da Resolução 558, de 22 de maio de 

2007, do Conselho da Justiça Federal.

Entregue o laudo, manifestem-se as partes em 10 (dez) dias.

Agendada a data da perícia, cientifiquem-se as partes da data, horário e 

local, devendo a parte autora comparecer munida de seus documentos 

pessoais e exames médicos, laudos e outros que repute importantes ao 

esclarecimento do perito.

Determino, ainda, a realização de estudo psicossocial, devendo a 

assistente social e a psicóloga deste juízo apresentar o laudo no prazo de 

trinta dias.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 105264 Nr: 3394-69.2018.811.0012

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDO AMANCIO DE CASTRO, JESUÍNA ELPIDIA DE 

MIRANDA CASTRO, ADRIANO AKEGAWA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARDOQUEIBI MARTINS DE OLIVEIRA, 

FRANKLIN MARTINS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRA ARAUJO OLIVEIRA - 

OAB:9747/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Os autos vieram conclusos para recebimento, porém não há pedido de 

justiça gratuita ou comprovante de pagamento das taxas judiciárias.

Assim, a parte autora deverá, em 15 (quinze) dias, apresentar o 

recolhimento das custas judiciais e despesas processuais ou requerer o 

pedido o benefício de justiça gratuita, comprovando a necessidade da 

benesse.

Deverá, ainda, no mesmo prazo, juntar aos autos cópia de seus 

documentos pessoais, eis que ausentes ao feito.

Decorrido o prazo retro, certifique-se e conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 35338 Nr: 1411-16.2010.811.0012

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JS, JS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WANDE ALVES DINIZ - 

OAB:10.927/MT

 Vistos.

Intime-se a parte exequente para manifestar a respeito dos documentos 

juntados às fls. 102/105, bem como para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias para que indique bens a penhora, sob pena de suspensão do feito, 

nos termos do art. 921, III e § 1° do CPC.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 35666 Nr: 1739-43.2010.811.0012

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D. B. SANTOS FERREIRA, DALVANI BARROS 

SANTOS FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte exequente para manifestar a respeito dos documentos 

juntados às fls. 58/62, bem como para que, no prazo de 15 (quinze) dias 

para que indique bens a penhora, sob pena de suspensão do feito, nos 

termos do art. 921, III e § 1° do CPC.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 60181 Nr: 1241-73.2012.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WISLAINE MARTINS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANDE ALVES DINIZ - 

OAB:10.927/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intimem-se as partes para, no prazo de 10 (dez) dias, especificarem as 

provas que pretendem produzir, justificando-as, sob pena de 

indeferimento.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e venham-me 

conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 60170 Nr: 1230-44.2012.811.0012

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BELCHIOR JOSE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Belchior Jose da Silva e Helton C. de Medeiros Filho requereram o 

cumprimento de sentença em face do Instituto Nacional do Seguro Social – 

INSS, perseguindo, o primeiro, a quantia atualizada de R$ 5.047,22 (cinco 

mil e quarenta e sete reais e vinte e dois centavos), e, o segundo, o 

montante de R$ 504,72 (quinhentos e quatro reais e setenta e dois 

centavos) a título de honorários advocatícios.

Intimado, o executado concordou com os cálculos apresentados (fl. 

207vº).

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento. Decido.

Ante a concordância do executado aos cálculos apresentados pelos 

exequentes, necessário o ordenamento do pagamento da quantia devida, 

expedindo-se as devidas Requisições de Pequeno Valor.

Dispositivo.

Ante o exposto, homologo os cálculos apresentados às fls. 204.

Expeçam-se as devidas Requisições de Pequeno Valor.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 68070 Nr: 2822-55.2014.811.0012

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ILDEFONSO ALMEIDA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANESSA VIANA RIBEIRO - 

OAB:2139167

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MOACIR JESUS BARBOZA - 

OAB:105089/SP

 Vistos, etc.

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Espólio de Ildefonso 

Almeida de Souza, em que alega contradição na sentença de fls. 36/38, 

consistente em sua condenação nas custas processuais, pretendendo, 

destarte, a modificação do julgado.

Intimada, a exequente quedou-se inerte, fl. 49.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relatório.

Fundamento.

Decido.

Primeiramente, consabido que os embargos declaratórios são cabíveis nos 

casos em que há ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos 

termos da lei processual civil (art. 1.022).

 “In casu”, os presentes aclaratórios não merecem ser conhecidos, haja 

vista a inexistência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

Isso porque, da simples análise do dispositivo da decisão atacada (fl. 37) 

verifica-se que sequer fora imposto ao ora embargante/exequente o ônus 

de arcar com as custas processuais, estas que foram declaradas isentas 

em razão da sucumbência da autarquia executada.

Á propósito, eis o teor do dispositivo:

“Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os embargos à execução 

para homologar os cálculos apresentados pela parte embargada, fls. 

32/33. Por consequência, julgo extinto o processo com resolução do 

mérito, nos termos do art. 487, inciso I do CPC.

Isenção legal das custas processuais. Condeno o embargante ao 

pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) 

sobre o valor atualizado da causa, de acordo com o disposto no artigo 85, 

§§2º e 3º, do CPC. [...]”.

Posto isso, não acolho os embargos de declaração opostos.

Destarte, permanece irretocável a sentença de fls. 36/38, a qual deverá 

ser integralmente cumprida.

Sem prejuízo, translade-se cópia da sentença de fls. 36/38 e do presente 

“decisum” para o feito em apenso (Cód. 16582).

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 61887 Nr: 386-60.2013.811.0012

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA REGE FARIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Maria Rege Farias e Helton C. de Medeiros Filho requereram o cumprimento 

de sentença em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, 

perseguindo, a primeira, a quantia atualizada de R$ 10.664,65 (dez mil 

seiscentos e sessenta e quatro reais e sessenta e cinco centavos), e, o 

segundo, o montante de R$ 1.066,47 (um mil e sessenta e seis reais e 

quarenta e sete centavos) a título de honorários advocatícios.

Intimado, o executado concordou com os cálculos apresentados (fl. 

184vº).

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento. Decido.

Ante a concordância do executado aos cálculos apresentados pelos 

exequentes, necessário o ordenamento do pagamento da quantia devida, 

expedindo-se as devidas Requisições de Pequeno Valor.

Dispositivo.

Ante o exposto, homologo os cálculos apresentados às fls. 181.

Expeçam-se as devidas Requisições de Pequeno Valor.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 12020 Nr: 808-50.2004.811.0012

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZABETH CARDOSO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARTIN SPOHR - 

OAB:2376/MT, KATIA ALESSANDRA FÁVERO ALVES - 

OAB:167929-SP, MOACIR JESUS BARBOZA - OAB:105089/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de fl. 164.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 31894 Nr: 2377-13.2009.811.0012

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILSON RANNOW PRASS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Vilson Rannow Prass e Helton C. de Medeiros Filho requereram o 

cumprimento de sentença em face do Instituto Nacional do Seguro Social – 

INSS, perseguindo, o primeiro, a quantia atualizada de R$ 94.918,86 

(noventa e quatro mil novecentos e dezoito reais e oitenta e seis 

centavos), e, o segundo, o montante de R$ 8.828,17 (oito mil oitocentos e 

vinte e oito reais e dezessete centavos) a título de honorários 

advocatícios.

Intimado, o executado concordou com os cálculos apresentados (fl. 

143vº).

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento. Decido.

Ante a concordância do executado aos cálculos apresentados pelos 

exequentes, necessário o ordenamento do pagamento da quantia devida, 

expedindo-se o devido precatório e Requisição de Pequeno Valor.

Dispositivo.

Ante o exposto, homologo os cálculos apresentados às fls. 139/141.

Expeçam-se o precatório e a devida Requisição de Pequeno Valor.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 64719 Nr: 212-17.2014.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELENA GASPAR DE SOUSA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARTIN SPOHR - 

OAB:2376/MT, LUIZ CAMARGO DE BRUM - OAB:25292/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o adimplemento da maioridade pelo autor, intime-o para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, regularizar sua representação processual, sob 

pena de extinção do feito (art. 76, §1º, I do CPC).

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e venham-me 

conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 38587 Nr: 2131-46.2011.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: GASPARINA MARÇAL FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANDE ALVES DINIZ - 

OAB:10.927/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Primeiramente, certifique-se quanto à coisa julgada de decisão de fls. 

99/100.

Transitada, desde já determino que se anote na capa dos autos e no 

Sistema Apolo que se trata de cumprimento de sentença, intimando a parte 

executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento da 

dívida, observando-se o disposto no artigo 523 do Código de Processo 

Civil.

Saliente-se que não ocorrendo pagamento voluntário no prazo acima, ao 

débito será acrescido multa de 10% (dez por cento) e honorários 

advocatícios, fixados em 10% (dez por cento).

Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, determino, desde 

logo, que seja expedido mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os 

atos de expropriação.

Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no 

art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias 

para que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, 

nos próprios autos, sua impugnação.

Cumpra-se, expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 62210 Nr: 778-97.2013.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA SILVA REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte exequente/embargada para, querendo, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se sobre os embargos de declaração de fl. 172 

(art. 1.023, §2º, CPC).

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e venham-me 

conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 94960 Nr: 5469-18.2017.811.0012

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARLEI JOSÉ KONZEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DORACIO MENDES - 

OAB:136709, MAURICIO DORACIO MENDES - OAB:133066

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Antes de analisar o pedido retro, determino à parte autora que promova o 

recolhimento das custas e despesas de ingresso no prazo 

IMPRORROGÁVEL de 15 (quinze) dias, eis que já requisitado a cumprir a 

ordem, sob pena de cancelamento da distribuição.

Decorrido o prazo e não havendo o pagamento, certifique-se e 

venham-me conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 95007 Nr: 5501-23.2017.811.0012

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON KONZEN, IRMA BIGATON KONZEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DORACIO MENDES - 

OAB:136709, MAURICIO DORACIO MENDES - OAB:133066

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Antes de analisar o pedido retro, determino à parte autora que promova o 

recolhimento das custas e despesas de ingresso no prazo 

IMPRORROGÁVEL de 15 (quinze) dias, eis que já requisitado a cumprir a 

ordem, sob pena de cancelamento da distribuição.

Decorrido o prazo e não havendo o pagamento, certifique-se e 

venham-me conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 95008 Nr: 5502-08.2017.811.0012

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRINEU WENDPAP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DORACIO MENDES - 

OAB:136709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Antes de analisar o pedido retro, determino à parte autora que promova o 

recolhimento das custas e despesas de ingresso no prazo 

IMPRORROGÁVEL de 15 (quinze) dias, eis que já requisitado a cumprir a 

ordem, sob pena de cancelamento da distribuição.

Decorrido o prazo e não havendo o pagamento, certifique-se e 

venham-me conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 95339 Nr: 5718-66.2017.811.0012

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TERESA DE JESUS CAMARA LOCATELLI NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DORACIO MENDES - 

OAB:136709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Antes de analisar o pedido retro, determino à parte autora que promova o 

recolhimento das custas e despesas de ingresso no prazo 

IMPRORROGÁVEL de 15 (quinze) dias, eis que já requisitado a cumprir a 

ordem, sob pena de cancelamento da distribuição.

Decorrido o prazo e não havendo o pagamento, certifique-se e 

venham-me conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 94956 Nr: 5466-63.2017.811.0012

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO ANTONIO SULZBACH, INES SULZBACH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DORACIO MENDES - 

OAB:136709, MAURICIO DORACIO MENDES - OAB:133066

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Antes de analisar o pedido retro, determino à parte autora que promova o 

recolhimento das custas e despesas de ingresso no prazo 

IMPRORROGÁVEL de 15 (quinze) dias, eis que já requisitado a cumprir a 

ordem, sob pena de cancelamento da distribuição.

Decorrido o prazo e não havendo o pagamento, certifique-se e 

venham-me conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 66407 Nr: 1558-03.2014.811.0012

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDNAILTON PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar no 

feito juntando os exames solicitados em fl. 53, bem como para requerer o 

que entender de direito, sob pena de extinção do feito por ausência de 

pressuposto de desenvolvimento do processo.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e venham-me 

conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 103379 Nr: 2251-45.2018.811.0012

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONDON RECAPAGENS E COMERCIO DE PNEUS E 

ACESSÓRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PINHEIRO & MUNDIM LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REINALDO NAVEGA DIAS - 

OAB:169688

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado do autor para manifestar sobre o certificado pelo 

oficial de Justiça na ref. 13, no prazo de 10(dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 62365 Nr: 952-09.2013.811.0012

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DONDO REPRESENTAÇÕES L. L. ME, DONDO 

COMERCIO E REPRESENTAÇÕES AGROPECUÁRIA LTDA, JOAQUIM 

DONDO DO VALE, JOSIANE KOTTVITZ DONDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora, para que em até 10 (dez), efetuar o depósito 

da diligência do Senhor Oficial de Justiça, na conta corrente nº 12.989-5, 

Agência 1322-6 do Banco do Brasil S/A, no valor de R$15,00 (Quinze 

reais), CGC do Fórum nº 00.381.838/0001-72, para o cumprimento do 

mandado de reavaliação do bem que se pretende alienar.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 103556 Nr: 2348-45.2018.811.0012

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDDS, BCDS, AMAC

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO SILVEIRA LADEIA - 

OAB:17082/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Homologo, para que surta os seus jurídicos e legais efeitos, o acordo 

celebrado entre as partes, que se regerá pelas cláusulas e condições 

constantes na petição de fls. 14/15.

Com fundamento nas disposições do art. 487, inciso III, alínea “b”, do 

Código de Processo Civil, julgo extinto o presente processo e determino o 

pagamento das custas processuais conforme avençado e/ou não 

havendo disposição no acordo, conforme a lei.

Em face da justiça gratuita deferida, determino a suspensão da cobrança 

da condenação pelo prazo de cinco anos, nos termos do artigo 98, § 3º do 

CPC.

Decorrido o prazo legal, expeça-se o necessário para fins de averbação, 

caso necessário, e após arquivem-se com as baixas e anotações de 

estilo.

Dê-se ciência ao MP.

P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 105019 Nr: 3257-87.2018.811.0012

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DSDM, EMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÀJP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO JACOMETTI DE 

OLIVEIRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Homologo, para que surta os seus jurídicos e legais efeitos, o acordo 

celebrado entre as partes, que se regerá pelas cláusulas e condições 

constantes na petição de fls. 02/03.

Com fundamento nas disposições do art. 487, inciso III, alínea “b”, do 

Código de Processo Civil, julgo extinto o presente processo e determino o 

pagamento das custas processuais conforme avençado e/ou não 

havendo disposição no acordo, conforme a lei.

Em face da justiça gratuita deferida, determino a suspensão da cobrança 

da condenação pelo prazo de cinco anos, nos termos do artigo 98, § 3º do 

CPC.

Decorrido o prazo legal, expeça-se o necessário para fins de averbação, 

caso necessário, e após arquivem-se com as baixas e anotações de 

estilo.

Dê-se ciência ao MP.

P.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 97156 Nr: 6927-70.2017.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZIA MENDONÇA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SAFRA S. A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO SILVEIRA LADEIA - 

OAB:17082/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTO DE SOUZA 

MOSCOSO - OAB:18116/DF

 Cadastre-se o advogado da parte requerida para recebimento das futuras 

intimações.

O art. 334, §§ 8º e 9º, do Código de Processo Civil dispõe que:

“§ 8o O não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência 

de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do 

Estado.

§ 9o As partes devem estar acompanhadas por seus advogados ou 

defensores públicos.”

Verifico que a parte autora se fez presente na audiência de conciliação, 

acompanhada de seu defensor público. Por outro lado, somente o 

advogado da parte requerida se fez presente na audiência de conciliação, 

contrariando o dispositivo do art. 334, §§ 8º e 9º, do CPC (ref. 30).

Deste modo, tendo em vista que a parte ré foi regularmente intimada para 

comparecer à audiência de conciliação e não justificou sua ausência (ref. 

26 e 30), nos termos do art. 334, § 8º, do Código de Processo Civil, aplico, 

em seu desfavor, multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa, 

devendo a quantia ser revertida em favor do Estado de Mato Grosso.

Aguarde-se em cartório o prazo para apresentação de defesa, 

certificando-se o necessário.

Após, vista a parte autora para réplica.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102874/7/2018 Página 621 de 859



 Cod. Proc.: 79512 Nr: 1472-61.2016.811.0012

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ELENA VIEIRA RIBEIRO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA 

NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO CARLOS DE SOUZA - 

OAB:34.720-GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, REVOGO a gratuidade da justiça anteriormente 

concedida e determino que a inventariante promova o recolhimento das 

custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do depósito 

judicial da venda do gado, ficando autorizada, desde já, a expedição de 

alvará para levantamento da quantia referente as custas 

processuais.Expeça-se o competente alvará, com as advertências 

necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 93885 Nr: 4741-74.2017.811.0012

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO LUIS BREITENBACH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DORACIO MENDES - 

OAB:136709, MAURICIO DORACIO MENDES - OAB:133066

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERVIO TULIO DE BARCELOS 

- OAB:14258-A/MT

 Cadastre-se o advogado da parte executada para recebimento das 

devidas intimações.

Considerando-se o ofício STJ n. 374/2018-CD2S encaminhado pelo 

Ministro Paulo de Tarso Vieira Sanseverino, Presidente da Segunda Seção 

do Superior Tribunal de Justiça, aos Tribunais de Justiça e Tribunais 

Regionais Federais, o qual sugere a adoção de medidas correlatas quanto 

aos processos que envolvem planos econômicos, tendo em vista a 

criação de plataforma online para adesão ao acordo homologado pelo STF, 

DETERMINO A SUSPENSÃO do presente feito pelo prazo de 180 (cento e 

oitenta) dias ou até prolação de nova decisão por aquele Juízo, nos 

termos do art. 313, inciso V, do Código de Processo Civil.

 Intimem-se as partes.

A parte exequente deverá informar este juízo se possui ou não interesse 

na adesão do acordo homologado pelo STF, por meio de sua inclusão na 

plataforma online criada.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 77580 Nr: 742-50.2016.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITA CASTRO DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Kleryo Camara

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIOLINO VILELLA DE 

CARVALHO SOBRINHO - OAB:20451/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KATRICE PEREIRA DA SILVA - 

OAB:9641-B/MT

 Ante o exposto, rejeito a impugnação ao valor da causa.O feito preenche 

os requisitos necessários para seu desenvolvimento válido e regular, logo, 

com fulcro no art. 357 do CPC, JULGO SANEADO o processo.DEFIRO a 

produção de prova pericial.O ônus da prova ocorrerá nos moldes do artigo 

373 do CPC.Nomeio para a perícia a pessoa jurídica IMO – Instituto 

Matogrossense de Odontologia, com endereço profissional na Avenida 

Mato Grosso, n. 337, Centro, Nova Xavantina/MT, com telefone fixo (66) 

3438-2991, que poderá ser intimada na pessoa de seu sócio João 

Fernando Arnoni Lanzoni, oportunidade que informará o nome e dados de 

qualificação do profissional que participará das atividades periciais 

confiadas.Intime-se o instituto nomeado para informar se aceita a 

nomeação e oferecer proposta de honorários, no prazo de 05 (cinco) 

dias.Faculto às partes a apresentação de quesitos e indicação de 

assistentes técnicos para a perícia, no prazo de 15 (quinze) dias, caso 

ainda não tenham tomado tais providênciasCom a vinda da proposta, 

intime-se a parte requerida para manifestação e, concordando com os 

valores, efetuar o depósito dos honorários periciais, no prazo de 15 

(quinze) dias.Efetuado o pagamento integral, determino que o perito 

nomeado seja intimado para designar a data, horário e local para o início 

dos trabalhos, com prazo mínimo de 30 (trinta) dias, para possibilitar a 

intimação das partes. Deverá informar, ainda, o prazo máximo para a 

conclusão da perícia.Com a manifestação do perito, intimem-se as partes 

para ciência da perícia designada.Desde já, o perito nomeado fica 

autorizado a efetuar o levantamento da quantia referente a 50% 

(cinquenta por cento) dos honorários periciais.Cumpra-se, expeça-se o 

necessário. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 72426 Nr: 1737-97.2015.811.0012

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JJGC, IGDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO SILVEIRA LADEIA - 

OAB:17082/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 I - DEFIRO o pedido de suspensão elaborado às folhas retro.

II - Aguarde-se em Cartório o prazo solicitado.

III - Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se a parte 

autora/exequente para manifestar em 05 (cinco) dias, requerendo o que 

for de direito.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 37210 Nr: 769-09.2011.811.0012

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIA HELENA RIBEIRO DE ARAUJO, ESPOLIO DE 

CARLOS ROGÉRIO ÁLVARES, DERCIO ALVARES JUNIOR, SOLANGE 

GOMES ALVARES, LUCIENE ARAUJO ALVARES MARCONDES, LANUCCY 

ARAUJO ALVARES, FRANCIELLE CRISTINA DE MOURA GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE DÉRCIO ÁLVARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA GARCIA TOLEDO - 

OAB:''''''''''''''', CELSON JESUS GONÇALVES FALEIRO - OAB:5.048, 

LEANDRA ARAUJO OLIVEIRA - OAB:9.747-MT, SEBASTIÃO CARLOS 

TOLEDO - OAB:13.217-MT, SERGIO TSUTOMU YAMAMOTO JUNIOR - 

OAB:15215/MT, TIAGO CANAN - OAB:9.180/MT, TIAGO THOMA 

MARTINS DE PAULA - OAB:11.954

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 intimem-se as partes para manifestação e, concordando com os valores, 

deverão efetuar o depósito dos honorários periciais, de forma rateada, ou 

seja, 50% cada (art. 95 do CPC), no prazo de 05 (cinco) dias. Faculto às 

partes a apresentação de quesitos e indicação de assistente técnico no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Comarca de Paranatinga

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N°. 046/2018 - CA

 O Doutor JORGE HASSIB IBRAHIM, Juiz de Direito Diretor do Foro desta 

Comarca de Paranatinga, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais, e nos termos do Provimento n.º 05/2008/CM,

 CONSIDERANDO a relevância do Exercício do poder disciplinar, como 

garantia da ordem administrativa e da qualidade dos serviços, 

representada pela edição da Lei Complementar n.º 112/2002, que criou o 

Código de Ética do Servidor Público Estadual;

CONSIDERANDO que é dever da autoridade a apuração de irregularidades 

no serviço público;
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CONSIDERANDO que a Administração precisa responder aos incidentes 

disciplinares com presteza e segurança jurídica;

 CONSIDERANDO a necessidade de apuração de responsabilidade 

administrativa acerca de suposta conduta inadequada do Oficial de 

Justiça, Alessandro Vargas de Menezes, nos autos de Pedido de 

Providências n.º 1709-96.2016.811.0044 – ID. 70159, no tocante a 

ausência de devolução do Mandado de Penhora e demais atos, mesmo 

intimado para tanto;

RESOLVE:

 Art. 1º - INSTAURAR Sindicância Administrativa contra o servidor, 

Alessandro Vargas de Menezes, Oficial de Justiça desta Comarca, para 

melhor apurar os fatos, produzir provas e verificar a prática, em tese, da 

infração apontada.

 Art. 2º - NOMEAR os servidores ALINE BOTTEZEL DA ROSA, ANDRÉA 

CORRÊA DA C. CARVALHO e ATANÁZIO SOUZA MAIA NETO para 

integrarem a Comissão Sindicante, cabendo ao segundo a secretaria dos 

trabalhos, ao terceiro o impulsionamento do feito, bem como os atos que 

se fizerem necessários, decorrentes da ausência do segundo, tudo sobre 

a presidência do primeiro.

Art. 3º - NOTIFICAR o servidor sindicado da instauração da Sindicância, 

recebendo cópia da Portaria, e para que acompanhe, querendo, os atos 

processuais.

Art. 4º - DETERMINAR que seja feita a intimação pessoal do servidor 

sindicado para, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentar provas e arrolar 

testemunhas, se desejar e, na sequência, deverá a Comissão Sindicante 

designar data para o interrogatório.

Art. 5º - ORDENAR que seja feita a citação do servidor sindicado para 

querendo e em 15 (quinze) dias, oferecer defesa escrita.

Art. 6.º - DELIBERAR que a comissão, com base no artigo 25 do 

Provimento n.º 005/2008, quando da realização de atos processuais ou 

diligências deliberadas em reunião, serão dispensados das respectivas 

atividades regulares, atuando com prioridade nas sindicâncias ou nos 

processos afins.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. Após, remeta-se cópia a egrégia 

Corregedoria Geral da Justiça.

Paranatinga-MT, 14 de junho de 2018.

Jorge Hassib Ibrahim

Juiz de Direito

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 60528 Nr: 790-44.2015.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joel Cardoso de Souza - 

OAB:19.303-O/MT

 Abra-se vista a defesa para que, no prazo legal, apresente memoriais 

finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 79232 Nr: 1886-26.2017.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAFK, EVFK, VF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO VAZEL BISPO DA 

SILVA - OAB:24606/O

 Vistos, etc.

Defiro o pedido de fl. 20.

Considerando que a Defensoria atua em defesa da parte requerente, 

nomeio o advogado dativo Dr. Fernando Vazel Bispo da Silva, OAB-MT n.º 

24.606, para fazer a defesa da parte requerida.

Ressalto que os honorários advocatícios será arbitrado ao final da 

demanda.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 53270 Nr: 2471-20.2013.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Gaúcha do Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Janete Machado da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carine Minuzi - OAB:14631/MT, 

Danilo Schembek Souza - OAB:19907-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o cumprimento integral da obrigação, nos termos do art. 

924, II, c/c art. 925, ambos do Código de Processo Civil, julgo extinta a 

presente execução, o que faço com resolução de mérito.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas 

necessárias.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 78943 Nr: 1727-83.2017.811.0044

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EFdS, CEFdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO VAZEL BISPO DA 

SILVA - OAB:24606/O

 Vistos, etc.

Defiro o pedido retro.

Cite-se, por edital, a parte requerida.

Decorrido o prazo do edital, certifique-se e, desde já, nomeio como 

curador especial o Dr. Fernando Vazel Bispo da Silva, para exercer a 

defesa da parte requerida citada por edital.

Consigno que os honorários serão arbitrados ao final.

Intime-se o advogado nomeado para, no prazo de 15 dias, se manifestar.

Após, vista a parte autora/exequente.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 65932 Nr: 3097-68.2015.811.0044

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMRdSS, PLdSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO VAZEL BISPO DA 

SILVA - OAB:24606/O

 Vistos, etc.

Defiro o pedido retro.

Cite-se, por edital, a parte requerida.

Decorrido o prazo do edital, certifique-se e, desde já, nomeio como 

curador especial a Dr. Fernando Vazel Bispo da Silva, para exercer a 

defesa da parte requerida citada por edital.

Consigno que os honorários serão arbitrados ao final.

Intime-se o advogado nomeado para, no prazo de 15 dias, se manifestar.

Após, vista a parte autora/exequente.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 76758 Nr: 684-14.2017.811.0044

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: DJdSL, EAdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PML

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO VAZEL BISPO DA 

SILVA - OAB:24606/O

 Vistos, etc.

Defiro o pedido retro.

Cite-se, por edital, a parte requerida.

Decorrido o prazo do edital, certifique-se e, desde já, nomeio como 

curador especial a Dr. Fernando Vazel Bispo da Silva, para exercer a 

defesa da parte requerida citada por edital.

Consigno que os honorários serão arbitrados ao final.

Intime-se o advogado nomeado para, no prazo de 15 dias, se manifestar.

Após, vista a parte autora/exequente.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 54107 Nr: 237-31.2014.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Gaúcha do Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ernani Luiz Ferrari

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carine Minuzi - OAB:14631/MT, 

Danilo Schembek Souza - OAB:19907-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando o cumprimento integral da obrigação, nos termos do art. 

924, II, c/c art. 925, ambos do CPC, julgo extinta a presente execução, o 

que faço com resolução de mérito.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas 

necessárias.

P.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 83364 Nr: 3940-62.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JCA, RCA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRP, FCP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO VAZEL BISPO DA 

SILVA - OAB:24606/O

 Vistos.

Nomeio como defensor dativo o Dr. Fernando Vazel Bispo da Silva, para 

atuar na defesa de Paulo Rodrigues Passarinho, tendo em vista que o 

mesmo requereu a nomeação de defensor dativo à fl. 114.

Consigno que os honorários serão arbitrados ao final.

Intime-se o advogado nomeado para, no prazo de 15 dias, se manifestar.

Após, vista a parte autora/exequente.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 23791 Nr: 2564-56.2008.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Giovana Fátima Pivetta-ME, Giovana Fátima 

Pivetta

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - 

Procurador do Estado - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Homero Amilcar Nedel - 

OAB:3483/MT, Josimar Loula Filho - OAB:14290/MT

 Vistos, etc.

Defiro o pedido de fls. 79.

Após, intime-se a empresa executada para efetuar o pagamento da dívida, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de prosseguimento da ação.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 54125 Nr: 255-52.2014.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Gaúcha do Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ernani Troiack

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carine Minuzi - OAB:14631/MT, 

Danilo Schembek Souza - OAB:19907-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de ação de execução fiscal ajuizada pelo Município de Gaúcha 

de Norte/MT em face de Ernani Troiack, devidamente qualificados nos 

autos.

A parte exequente requer a extinção do feito em face à quitação do 

crédito tributário, conforme consta a fls. 40/41.

Desta forma, JULGO EXTINTA a presente ação, nos termos do artigo 924, 

inciso II, c/c art. 925, ambos do Código de Processo Civil.

P. I. C.

Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas 

necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 78943 Nr: 1727-83.2017.811.0044

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EFdS, CEFdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO VAZEL BISPO DA 

SILVA - OAB:24606/O

 Vistos.

Considerando-se que trata de demanda que visa o recebimento de 

alimentos, bem como a alegação de pobreza, defiro o pedido de justiça 

gratuita.

Diante da previsão legal contida no artigo 189, inciso II, do Código de 

Processo Civil, processe-se em segredo de justiça.

Determino a citação e intimação do executado para que, em 03 (três) dias, 

efetue o pagamento dos alimentos em atraso, comprove que pagou ou 

justifique a impossibilidade, sob pena de decretação civil, nos termos do 

artigo 528 e seguintes do Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo para pagamento, dê-se vista ao Ministério Público para 

manifestação no prazo de 05 dias.

Defiro os benefícios do artigo 212 do Código de Processo Civil.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 64179 Nr: 2429-97.2015.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Helena Gomes Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691/A/MT, LUIZ CARLOS ICETY ANTUNES - OAB:10062

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Da análise dos autos, observo, que a parte autora foi intimada para dar 

prosseguimento no feito (fl. 63), por meio de seu advogado, porém à fl. 60 

há o pedido de que as intimações/publicações sejam realizadas 

exclusivamente em nome de Louise Rainer Pereira Gionédis, posto isso, 

determino à Secretaria que proceda as anotações necessárias para, que 

conste como advogado para receber as publicações/intimações o douto 

acima mencionado.

Impulsiono estes autos para intimar a advogada da parte autora : acerca 

da decisão a seguir transcrita, tendo em vista que a mesma não estava 

cadastrada a época da publicação da referida decisão...."Após, intime-se 

a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias dar prosseguimento no 

feito, sob pena de extinção."

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 80015 Nr: 2218-90.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Simone Alves Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:11692

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos para intimar o advogado da parte autora para 

apresentar quesitos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 50622 Nr: 2136-35.2012.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Guimarães Agrícola Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jarbas Possebon Nunes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriane Marcon - 

OAB:4660-B/MT, Andréia Lehnen - OAB:10752-B/MT, Camila 

Stofeles Cecon Santana - OAB:16.258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Catiste Tenório - 

OAB:16331/MT

 Vistos.

Intime-se a parte executada para efetuar o pagamento da dívida, conforme 

requerido pela parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 13236 Nr: 29-62.2005.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Paranatinga - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Paulina Lopes da Costa, Carlos 

Martins de Siqueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Schilo - OAB:9954/MT, 

Lara Moerschberger Nedel - OAB:17.240/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Diante da certidão de fl. 77, proceda-se a intimação da parte exequente 

para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 32727 Nr: 967-13.2012.811.0044

 AÇÃO: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Perival de Matos Campos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wolney Nunes Fernandes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eric Ritter - OAB:5.397-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Defiro o pedido de desarquivamento do feito.

Intime-se a parte interessada para que manifeste nos autos, no prazo de 

05 (cinco) dias.

Nada sendo requerido, retorne ao arquivo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 75383 Nr: 96-07.2017.811.0044

 AÇÃO: Adoção->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: AAdF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO VAZEL BISPO DA 

SILVA - OAB:24606/O

 Autos n. 75383

Vistos.

Considerando que o requerido foi citado via edital e permaneceu inerte, 

nomeio como curador especial o Dr. Fernando Vazel Bispo da Silva, para 

exercer a defesa da parte requerida citada por edital.

Consigno que os honorários serão arbitrados ao final.

Intime-se o advogado nomeado para, no prazo de 15 dias, se manifestar.

Após, vista a parte autora/exequente.

Cumpra-se.

 Paranatinga/MT, 21 de junho de 2018.

Jorge Hassib Ibrahim

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 27369 Nr: 359-83.2010.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosenir Menino da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Homero Amilcar Nedel - 

OAB:3483/MT, Josimar Loula Filho - OAB:14290/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19081-A, Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258/A-MT

 Certifico e dou fé que, decorreu o prazo e não houve manifestação da 

parte autora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 66241 Nr: 74-80.2016.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Terezinha Pinto da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de desarquivamento formulado à fl. 95.

Concedo o prazo de 15 (quinze) dias para o peticionante extrair cópia 

integral dos autos e requerer o que entender de direito.

Nada sendo requerido, ao arquivo com as baixas de praxe.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 81672 Nr: 3121-28.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilmar Gonçalves Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvana Gregório Lima - 

OAB:9.539/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Schilo - OAB:9954/MT

 Vistos, etc.

Nos termos do parágrafo 2º, do artigo 1.023 do Código de Processo Civil, 

intime-se o embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 05 

(cinco) dias, sobre os embargos opostos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 81672 Nr: 3121-28.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilmar Gonçalves Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvana Gregório Lima - 

OAB:9.539/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Schilo - OAB:9954/MT
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 Vistos.

Em observância às especificidades da causa, e de modo a adequar o rito 

processual às necessidades do conflito, nos termos do artigo 139, inciso 

VI, do Código de Processo Civil, deixo de designar audiência de 

conciliação.

Cite-se a parte ré para, no prazo legal, apresentar contestação ao pedido.

Cumpra-se.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 73407 Nr: 2940-61.2016.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lourival Ferreira Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): LOURIVAL FERREIRA LIMA, Cpf: 

42814189115, Rg: 06138314, Filiação: Maria Clotildes Ferreira Lima, data 

de nascimento: 25/11/1963, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Consta do incluso inquérito policial que no dia 

21/09/2017, por volta das 00:20min, na MT – 130, próximo ao KM 222,4, no 

Município de Primavera do Leste-MT, o acusado LOURIVAL FERREIRA 

LIMA, agindo com consciência e assumindo o risco de matar, de fato 

matou, na direção de veículo automotor, estando com a capacidade 

psicomotora alterada em razão da influência de álcool, Cláudio Zata, bem 

como praticou lesões corporais em quinze vítimas, entre elas, Jeniffer 

Bruna Francisconi, Eduardo Henrique Castilho de Moura, Ana Paula 

Mendes da Conceição, Vitória Feitosa Souza, Kenly Pereira Alves, Juliana 

Santos Moraes, Laureani Izabelli Alvez de Oliveira e Ingrid Henzel, sendo 

que em relação as duas últimas vítimas (Laureani e Ingrid) resultou em 

incapacidade para as ocupações habituais, por mais de trinta dias, bem 

como debilidade de membro permanente. Na ocasião, o denunciado, por 

volta das 20h:00min, chegou na lanchonete e restaurante PDL, onde 

comeu um lanche e tomou em torno de seis doses de pinga. A proprietária 

do local informou que os caminhoneiros, ao chegarem no seu 

estabelecimento e ingerir bebidas alcoólicas, pousam no local, contudo, o 

réu seguiu viagem. Assim, o denunciado conduziu veículo com capacidade 

psicomotora alterada em razão da influência de álcool. E, durante o trajeto, 

adentrou na pista contrária de direção vindo a colidir no ônibus de 

transporte universitários. Ante a colisão, o ônibus de transporte de 

universitários perdeu o controle, e desceu a ribanceira, somente parando 

ao colidir numa árvore, resultando no falecimento no motorista Cláudio 

Zata e lesões corporais em quinze universitários.

Despacho: Vistos.Cite-se o réu Lourival Ferreira Lima via edital, nos 

termos do artigo 361 do Código de Processo Penal.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Daiani Dela Justina, 

digitei.

Paranatinga, 04 de junho de 2018

Zélia Alves Bispo da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 56587 Nr: 2144-41.2014.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson de Souza Gomides

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): EDSON DE SOUZA GOMIDES, Filiação: 

Maria Luiza Gomides e João Gomides de Souza, brasileiro(a). atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Consta dos autos do inquérito que, no dia 21/07/2014 as 

20h:22min, na Rua São Francisco Xavier, nº 768, bairro União, neste 

município, o denunciado EDSON DE SOUSA GOMIDES, ofendeu a 

integridade física da vítima Elione dos Santos, sua convivente. O 

denunciado e a vítima mantém relacionamento amoroso há 15 anos. 

Consta dos autos que o denunciado e a vítima encontravam-se em sua 

residência, momento em que iniciaram uma discussão, durante a qual 

denunciado veio a agredir a vítima com um soco.

Despacho: Vistos.Defiro o pedido de fl. 41.Cite-se o acusado via 

edital.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Daiani Dela Justina, 

digitei.

Paranatinga, 16 de maio de 2018

Zélia Alves Bispo da SilvaGestor(a) Judiciário(a)Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 69751 Nr: 1543-64.2016.811.0044

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: AdAF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silvana Gregório Lima - 

OAB:9.539/MT, Stephanie Barbosa Bezerra - OAB:22915-A/MT

 Vistos.

Intime-se a douta advogada Dra. Stheppanie Barbosa Bezerra para, 

patrocinar a defesa da requerida, tendo em vista, sua nomeação à fl. 39, 

destes autos.

Após, concluso.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 29236 Nr: 2234-88.2010.811.0044

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Seresuela Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Souza Pinto, Margindo Mendonça, Manoel 

Gilberto Medina, Guiomar Primo Medina, Argeo Fernandes Frederico, 

Carlos Alberto Buscariol de Carvalho, José Jorge Demetrio Madi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bertolina Alves de Lima - 

OAB:11165/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Defiro o pedido de desarquivamento dos autos.

Dê-se vista a parte interessada.

Nada sendo requerido, retornem os autos ao arquivo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 85971 Nr: 455-20.2018.811.0044

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VCKF
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO LUIZ ALVES DE MATOS 

- OAB:19730/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Implusiono estes autos para intimar a advogada da parte autora acerca da 

audiencia designada para o dia 14 de Agosto de 2018, às 13h:00min, a 

realizar-se na sala de Conciliação do CEJUSC desta Comarca de 

Paranatinga.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 63548 Nr: 2143-22.2015.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rural Canarana Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Loivo Winkelmann

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando César Leopoldino - 

OAB:14291-A/MT, Luiza Cappellaro - OAB:29.476/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

Impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora a 

providenciar, no prazo de 05 (cinco) dias, o preparo da carta precatória 

de citação dos requeridos na Comarca de Toledo-PR, trazendo aos autos 

o comprovante original de pagamento, conforme itens 2.3.11 e 2.7.1.1.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000188-31.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO DA SILVA CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) advogado(a) 

da parte promovente para, querendo, apresentar impugnação à 

contestação, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000164-03.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

MYCAEL VINICIUS FERREIRA ALMEIDA DE MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYKEL QUINTEIRO DUARTE AMORIM OAB - MT21538/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) advogado(a) 

da parte promovente para, querendo, apresentar impugnação à 

contestação, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000197-90.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

MIROSMAR GOMES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) advogado(a) 

da parte promovente para, querendo, apresentar impugnação à 

contestação, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000199-60.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA FELIX DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) advogado(a) 

da parte promovente para, querendo, apresentar impugnação à 

contestação, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000258-48.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA FATIMA GUERRA VIDORI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KEVIN MICHEL SOUZA TONDORF OAB - MT23335/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

KROTON EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) advogado(a) 

da parte promovente para, querendo, apresentar impugnação à 

contestação, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000112-07.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CRISTIANE MICHESKI DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) advogado(a) 

da parte promovente para, querendo, apresentar impugnação à 

contestação, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010626-02.2015.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

Márcio José Negrão Marcelo (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Márcio José Negrão Marcelo OAB - MT0014599S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OSWALDO SORRENTINO (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) advogado(a) 

da parte exequente para, querendo, manifestar-se sobre a certidão do Sr. 

Oficial de Justiça juntada no ID 13950353, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010691-94.2015.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO XAVIER DE FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANA NUCCI ENSIDES OAB - MT0014014S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG0084400A 

(ADVOGADO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) advogado(a) 

das partes dos termos da r. decisão do ID nº 12630252.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000441-19.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

HUDSON DE S. SANCHES - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAREN ALEXANDRA ELLER OAB - MT0015480A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KELEN CRISTINA BERNINI ROSA DA SILVA (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) Dr(a). 

Advogado do(a) REQUERENTE: KAREN ALEXANDRA ELLER - 

MT0015480A, da audiência de conciliação designada para o dia: 

02/10/2018 Hora: 13:30 , na sala de conciliação do Juizado Especial, bem 

como para comparecer acompanhado(a) da parte promovente, 

independentemente de intimação. Ficando ciente, ainda, que o não 

comparecimento do autor acarretará a extinção do feito, com base no art. 

51 da Lei 9.099/95, bem como da condenação no pagamento das custas 

pelo(s) autor(es) que, injustificadamente, deixarem de comparecer a 

qualquer audiência do processo. (art. 51, I, §2º da Lei 9.099/95) e o 

Enunciado 28 do FONAJE. Nos termos do Ofício Circular nº 

473/2015-DAJE-0082787.84.2015.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000442-04.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

HUDSON DE S. SANCHES - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAREN ALEXANDRA ELLER OAB - MT0015480A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GENIVALDO FERREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) Dr(a). 

Advogado do(a) EXEQUENTE: KAREN ALEXANDRA ELLER - MT0015480A, 

da audiência de conciliação designada para o dia: 02/10/2018 Hora: 14:00, 

na sala de conciliação do Juizado Especial, bem como para comparecer 

acompanhado(a) da parte promovente, independentemente de intimação. 

Ficando ciente, ainda, que o não comparecimento do autor acarretará a 

extinção do feito, com base no art. 51 da Lei 9.099/95, bem como da 

condenação no pagamento das custas pelo(s) autor(es) que, 

injustificadamente, deixarem de comparecer a qualquer audiência do 

processo. (art. 51, I, §2º da Lei 9.099/95) e o Enunciado 28 do FONAJE. 

Nos termos do Ofício Circular nº 473/2015-DAJE-0082787.84.2015.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000443-86.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

HUDSON DE S. SANCHES - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAREN ALEXANDRA ELLER OAB - MT0015480A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCA ALVES DE ARAUJO (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) Dr(a). 

Advogado do(a) REQUERENTE: KAREN ALEXANDRA ELLER - 

MT0015480A, da audiência de conciliação designada para o dia: 

02/10/2018 Hora: 14:30 , na sala de conciliação do Juizado Especial, bem 

como para comparecer acompanhado(a) da parte promovente, 

independentemente de intimação. Ficando ciente, ainda, que o não 

comparecimento do autor acarretará a extinção do feito, com base no art. 

51 da Lei 9.099/95, bem como da condenação no pagamento das custas 

pelo(s) autor(es) que, injustificadamente, deixarem de comparecer a 

qualquer audiência do processo. (art. 51, I, §2º da Lei 9.099/95) e o 

Enunciado 28 do FONAJE. Nos termos do Ofício Circular nº 

473/2015-DAJE-0082787.84.2015.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000444-71.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

HUDSON DE S. SANCHES - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAREN ALEXANDRA ELLER OAB - MT0015480A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE WALISSON AVELINO DA SILVA (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) Dr(a). 

Advogado do(a) REQUERENTE: KAREN ALEXANDRA ELLER - 

MT0015480A, da audiência de conciliação designada para o dia: 

02/10/2018 Hora: 15:00 , na sala de conciliação do Juizado Especial, bem 

como para comparecer acompanhado(a) da parte promovente, 

independentemente de intimação. Ficando ciente, ainda, que o não 

comparecimento do autor acarretará a extinção do feito, com base no art. 

51 da Lei 9.099/95, bem como da condenação no pagamento das custas 

pelo(s) autor(es) que, injustificadamente, deixarem de comparecer a 

qualquer audiência do processo. (art. 51, I, §2º da Lei 9.099/95) e o 

Enunciado 28 do FONAJE. Nos termos do Ofício Circular nº 

473/2015-DAJE-0082787.84.2015.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000445-56.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

HUDSON DE S. SANCHES - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAREN ALEXANDRA ELLER OAB - MT0015480A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OSMAR DAVID OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) Dr(a). 

Advogado do(a) REQUERENTE: KAREN ALEXANDRA ELLER - 

MT0015480A, da audiência de conciliação designada para o dia: 

02/10/2018 Hora: 15:30 , na sala de conciliação do Juizado Especial, bem 

como para comparecer acompanhado(a) da parte promovente, 

independentemente de intimação. Ficando ciente, ainda, que o não 

comparecimento do autor acarretará a extinção do feito, com base no art. 

51 da Lei 9.099/95, bem como da condenação no pagamento das custas 

pelo(s) autor(es) que, injustificadamente, deixarem de comparecer a 

qualquer audiência do processo. (art. 51, I, §2º da Lei 9.099/95) e o 

Enunciado 28 do FONAJE. Nos termos do Ofício Circular nº 

473/2015-DAJE-0082787.84.2015.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000446-41.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO BREDA LAROCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) Dr(a). 

Advogado do(a) REQUERENTE: FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - 

MT0019194A, da audiência de conciliação designada para o dia: 

03/10/2018 Hora: 13:30 , na sala de conciliação do Juizado Especial, bem 

como para comparecer acompanhado(a) da parte promovente, 

independentemente de intimação. Ficando ciente, ainda, que o não 

comparecimento do autor acarretará a extinção do feito, com base no art. 

51 da Lei 9.099/95, bem como da condenação no pagamento das custas 

pelo(s) autor(es) que, injustificadamente, deixarem de comparecer a 

qualquer audiência do processo. (art. 51, I, §2º da Lei 9.099/95) e o 

Enunciado 28 do FONAJE. Nos termos do Ofício Circular nº 

473/2015-DAJE-0082787.84.2015.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000161-48.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:
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ANTONIO CARLOS DOS SANTOS BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KEVIN MICHEL SOUZA TONDORF OAB - MT23335/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO OAB - MG0096864A 

(ADVOGADO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) advogado(a) 

da parte promovente para, querendo, apresentar impugnação à 

contestação, no prazo de 05 (cinco) dias.

Comarca de Peixoto de Azevedo

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 74676 Nr: 2708-49.2015.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSTANTINO DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILMARE DANIELE DA SILVA 

IRALA - OAB:12.220/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar a parte autora e o(a) respectivo(a) advogado(a) que 

a perícia médica, restou agendada para o dia 16.07.2018, as 16h30min, 

pelo Dr. Odir Roberti Martins, no Centro Médico Dr. Ozair Martins, sito na 

Rua Cristal nº 180, Bairro Centro, Cidade de Peixoto de Azevedo-MT, bem 

como comparecer a Secretaria da Segunda Vara, para retirar os quesitos 

formulados pelas partes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 76440 Nr: 255-47.2016.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALDECIR SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar a parte autora, as testemunhas arroladas, bem como 

o(a) respectivo(a) advogado(a), para comparecerem à audiência de 

instrução designada para a data de 15/08/2018, às 14h30min.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 63937 Nr: 1041-96.2013.811.0023

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO HENRIQUE LEITE BRANDAO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELITA KEMPER - 

OAB:15090

 Finalidade: Intimação da advogada do reeducando Dra. Angeleita Kemper, 

para manifestar-se sobre o cálculo penal fl. 245, no prazo de 5 (cinco) 

dias, sob pena de o silêncio ser subentendido como concordância tácita.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 43991 Nr: 2158-93.2011.811.0023

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAIOLVANDE ALVES DE SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fladson Chiquitin - 

OAB:MT0017743

 Finalidade: Intimação do Advogado do reeducando da r, decisão a seguir 

trascrita: Considerando que o recuperando encontra-se atualmente 

cumprindo pena em regime semiaberto (fls.116), considerando que o 

recuperando teve direito a progressão de regime na data de 14/07/2015, 

bem como que teve direito à concessão de livramento condicional na data 

de 28/05/2013, conforme cálculo de pena em anexo, intime-se a Defesa 

para requerer o que entender pertinente, no prazo de 5 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 35101 Nr: 1435-79.2008.811.0023

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ MAGALHÃES PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT, Rodrigo Sampaio de Siqueira - OAB:MT/9259

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar o(a) advogado(a) da parte exeqüente para indicar 

bens penhoráveis da parte executada, no prazo de 5(cinco) dias, eis que 

restou infrutífera a penhora de valores em conta da executada, sob pena 

de suspensão do feito, na forma do art. 921, III, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 85224 Nr: 2338-02.2017.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SGTDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDSS-I

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIS VINICIUS OLIVEIRA 

DUARTE - OAB:19063

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como Prov. 056/07-CGJ, procedo à 

intimação da parte autora para que, no prazo de lei, se manifeste sobre a 

prova acrescida (laudo pericial).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 85932 Nr: 2855-07.2017.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como Prov. 056/07-CGJ, procedo à 

intimação da parte autora para que, no prazo de lei, se manifeste sobre a 

prova acrescida (laudo pericial).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 82120 Nr: 267-27.2017.811.0023

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUAN FELIPE PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELITA KEMPER - 

OAB:15090

 Finalidade: Intimação da advogada do reeducando Dra. Angelita Kemper, 

para manifestar-se sobre o cálculo penal fl. , no prazo de 5 (cinco) dias, 

sob pena de o silêncio ser subentendido como concordância tácita.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 85223 Nr: 2337-17.2017.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: RGC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDSS-I

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIS VINICIUS OLIVEIRA 

DUARTE - OAB:19063

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como Prov. 056/07-CGJ, procedo à 

intimação da parte autora para que, no prazo de lei, se manifeste sobre a 

prova acrescida (laudo pericial).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 84836 Nr: 2076-52.2017.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REINALDO DOS SANTOS FRANÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO BUENO PEDROZA - 

OAB:21797, HELIO PEREIRA DE SOUZA - OAB:13911, RODRIGO 

GUIMARÃES COLUCCI - OAB:MT/21.671, VANA AMANCIO DA COSTA 

- OAB:18.920

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como Prov. 056/07-CGJ, procedo à 

intimação da parte autora para que, no prazo de lei, se manifeste sobre a 

prova acrescida (laudo pericial).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 83870 Nr: 1457-25.2017.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIO DE SOUSA CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como Prov. 056/07-CGJ, procedo à 

intimação da parte autora para que, no prazo de lei, se manifeste sobre a 

prova acrescida (laudo pericial).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 81609 Nr: 3499-81.2016.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO LIMA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIS VINICIUS OLIVEIRA 

DUARTE - OAB:19063

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como Prov. 056/07-CGJ, procedo à 

intimação da parte autora para que, no prazo de lei, se manifeste sobre a 

prova acrescida (laudo pericial).

Irene Aparecida Fermino

Gestora Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 81608 Nr: 3498-96.2016.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NWRDS, ANTONIA FRANCISCA GALVÃO DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIS VINICIUS OLIVEIRA 

DUARTE - OAB:19063

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como Prov. 056/07-CGJ, procedo à 

intimação da parte autora para que, no prazo de lei, se manifeste sobre a 

prova acrescida (laudo pericial).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 80164 Nr: 2573-03.2016.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LINDIA LOPES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIS VINICIUS OLIVEIRA 

DUARTE - OAB:19063

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como Prov. 056/07-CGJ, procedo à 

intimação da parte autora para que, no prazo de lei, se manifeste sobre a 

prova acrescida (laudo pericial).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 88119 Nr: 86-89.2018.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDECI RODRIGUES COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIS VINICIUS OLIVEIRA 

DUARTE - OAB:19063/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como Prov. 056/07-CGJ, procedo à 

intimação da parte autora para, querendo, impugnar a contestação, no 

prazo de 15(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 87417 Nr: 3895-24.2017.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANGELA ARRUDA DE ASSIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como Prov. 056/07-CGJ, procedo à 

intimação da parte autora para, querendo, impugnar a contestação, no 

prazo de 15(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 86252 Nr: 3124-46.2017.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NJK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUY BARBOSA MARINHO 

FERREIRA - OAB:3596-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON DA CRUZ DA SILVA - 

OAB:14.271/PA

 Nos termos da legislação vigente, bem como Prov. 056/07-CGJ, procedo à 

intimação da parte autora para, querendo, impugnar a contestação, no 

prazo de 15(quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 91308 Nr: 2176-70.2018.811.0023

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DBA, CADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/O, FABIO ARRUDA DOS SANTOS - OAB:23482, JAKSON 

DARLYN FERREIRA DOS SANTOS - OAB:24855/0

 Ante o exposto, em conformidade com o parecer do Ministério Público, 

INDEFIRO os pedidos de (i) Relaxamento de Apreensão em Flagrante do 

adolescente C. A. da S., face à ausência de ilegalidade na realização da 

apreensão em flagrante do referido adolescente; (ii) revogação da medida 

internação provisória outrora decretada em face dos adolescentes C. A. 

da S. e D. B. A., remetendo-me aos fundamentos da decisão em que 

decretada a medida restritiva.Expeça-se carta precatória ao Juizado 

Especial da Infância e Juventude da Comarca de Cuiabá/MT visando a 

designação/realização de audiência de apresentação dos adolescentes C. 

A. da S. e D. B. A. tendo em vista que ambos encontram-se lotados na 

Unidade de Internação de Cuiabá (fls.57.).CANCELO a audiência de 

apresentação designada em fls.28.OFICIE-SE à Autoridade Policial 

solicitando informações acerca de eventual instauração de procedimento 

para apuração de ato infracional em face do adolescente Gustavo 

Henrique Camelo Gonçalves (documentos de fls. 98-101), no prazo de 48 

horas.Aportando aos autos as informações, vista ao Ministério Público 

para as providências que entender cabíveis.Intimem-se.Cientifique-se o 

Ministério Público.Cumpra-se com urgência expedindo o 

necessário.Servirá a presente decisão como Carta Precatória, Ofício e 

Mandado de Intimação, ante a urgência que o caso requer.De Matupá/MT 

p/ Peixoto de Azevedo/MT, 02 de julho de 2018.SUELEN BARIZONJuíza de 

Direito em Substituição Legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 33311 Nr: 2507-38.2007.811.0023

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PCD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AIK, RSFG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE GONÇALVES 

PEREIRA - OAB:7274, JACKSON MARCELO NERVO - OAB:12883

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMAR DORADO RODRIGUES - 

OAB:5081/MT, MAURY BORGES DA SILVA - OAB:

 FINALIDADE: Intimar o(a) advogado(a) da parte autora para efetuar o 

pagamento de 1(uma) diligência de o senhor Oficial de Justiça, na zona 

rural, Fazenda São Joaquim, no prazo de 10(dez) dias, mediante guia de 

recolhimento padrão disponível no site do Tribunal de Justiça – 

www.tjmt.jus.br, emissão de guias on line – diligências e/ou 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, para cumprimento do mandado de 

avaliação/constatação, com posterior remessa do comprovante aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 65081 Nr: 2332-34.2013.811.0023

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS NORTE-MATOGROSSENSE-SICREDI NORTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D L BRAGA - ME, VALDEMAR DA SILVA 

MEDEIROS, DIRCINHA LUIZ BRAGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUMBERTO PEDRO DE 

MORAES - OAB:3040

 FINALIDADE: Intimar o(a) advogado(a) da parte autora para efetuar o 

pagamento de 1(uma) diligência do senhor Oficial de Justiça, no Bairro 

Centro, no prazo de 10(dez) dias, mediante guia de recolhimento padrão 

disponível no site do Tribunal de Justiça – www.tjmt.jus.br, emissão de 

guias on line – diligências e/ou http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, para 

cumprimento do mandado de penhora/intimação, com posterior remessa do 

comprovante aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 38817 Nr: 2013-08.2009.811.0023

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP.DE CRED.DE LIVRE ADM.DE ASSOC. NORTE 

MATOGROSSENSE-SICREDI NORTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA GORETE ZUCHI, VALDEMAR DA SILVA 

MEDEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA LERMEN BEDIN - 

OAB:10937/MT, IRINEU ROVEDA JUNIOR - OAB:5688-A/MT, JEAN 

CARLOS ROVARIS - OAB:12113/MT, ZILÁUDIO LUIZ PEREIRA - 

OAB:4427

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: intimar o(a) advogad(a) da parte autora do despacho a 

seguir transcrito: Vistos etc. Tendo em vista que a parte executada, até o 

presente momento não quitou a dívida, bem como que o dinheiro tem 

preferência sobre os demais bens a ser penhorados, consoante ordem 

elencada no art. 835, do CPC, DEFIRO O PEDIDO DE PENHORA ON-LINE, 

nos termos do art. 854, do CPC. Contudo, consoante consulta realizada 

por esse Magistrado, BLOQUEIO RESTOU PARCIALMENTE PROCEDENTE, 

conforme comprovante em anexo. Assim, efetivado o bloqueio com 

sucesso, que valerá como auto de penhora, intime-se o executado, 

acerca da penhora nos termos do art. 841, § 1º e 2º, do CPC. 

Apresentada a impugnação, certifique-se, intimando o exequente para se 

manifestar em 10 dias. Não havendo impugnação, certifique-se e diga o 

exequente em 05 dias. Transcorrido o prazo sem impugnação e 

requerendo o autor o levantamento do montante, fica desde já autorizado, 

cabendo à Gestora Judiciária conferir a existência de poderes especiais 

para receber e dar quitação. Transcorrido o prazo sem manifestação, 

aguarde-se a localização de bens penhoráveis no arquivo provisório. 

Intime-se. Cumpra-se expedindo o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 79179 Nr: 1954-73.2016.811.0023

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP.DE CRED.DE LIVRE ADM.DE ASSOC. NORTE 

MATOGROSSENSE-SICREDI NORTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBSON SILVA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar o(a) advogado(a) da parte autora para efetuar o 

pagamento de 1(uma) diligência do senhor Oficial de Justiça, no Bairro 

Centro, no prazo de 10(dez) dias, mediante guia de recolhimento padrão 

disponível no site do Tribunal de Justiça – www.tjmt.jus.br, emissão de 

guias on line – diligências e/ou http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, para 

cumprimento do mandado de penhora/intimação, com posterior remessa do 

comprovante aos autos.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000157-74.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

JONAS MARTINS HESPER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT0012952A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do processo: Processo: 1000157-74.2018.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 12.000,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

JONAS MARTINS HESPER Parte Ré: REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Senhor(a): ELAINE FREIRE 

ALVES Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de 

ADVOGADA DA DO AUTOR, nos termos do processo acima indicado, por 

todo o conteúdo do despacho ao final transcrito ou cuja(a) cópia(s) 

segue(m) anexa(s), como parte(s) integrante(s) desta, para comparecer à 

audiência designada, para tentativa de conciliação, conforme dados 

abaixo. DADOS DA AUDIÊNCIA: Audiência de Preliminares CPC Art. 357 

que se realizará no dia 06/09/2018, às 15:00, no Edifício do Fórum, sito no 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102874/7/2018 Página 631 de 859



endereço ao final indicado. ADVERTÊNCIAS: 1. Não comparecendo à 

audiência designada, O FEITO SERÁ JULGADO EXTINTO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO E O RCLAMANTE SERÁ CONDENADO AO 

PAGMANTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, COM FUNDAMENTO NO 

ARTIGO 51, I DA LEI 9.099/95. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(s) 

intimando(s) comparecer(em) devidamente trajado(s) e portando 

documentos pessoais. PEIXOTO DE AZEVEDO, 3 de julho de 2018. 

Atenciosamente, JOSE BARBOSA DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO E 

INFORMAÇÕES: RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, PEIXOTO 

DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 - TELEFONE: (66) 35752312

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000159-44.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

JONAS MARTINS HESPER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT0012952A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do processo: Processo: 1000159-44.2018.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 12.000,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

JONAS MARTINS HESPER Parte Ré: REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Senhor(a): ELAINE FREIRE 

ALVES Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de 

ADVOADA DO REQUERENTE, nos termos do processo acima indicado, por 

todo o conteúdo do despacho ao final transcrito ou cuja(a) cópia(s) 

segue(m) anexa(s), como parte(s) integrante(s) desta, para comparecer à 

audiência designada, para tentativa de conciliação, conforme dados 

abaixo. DADOS DA AUDIÊNCIA: Audiência de Preliminares CPC Art. 357 

que se realizará no dia 06/09/2018, às 15:20, no Edifício do Fórum, sito no 

endereço ao final indicado. ADVERTÊNCIAS: 1. Não comparecendo à 

audiência designada, O FEITO SERÁ JULGADO EXTINTO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO E O RCLAMANTE SERÁ CONDENADO AO 

PAGMANTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, COM FUNDAMENTO NO 

ARTIGO 51, I DA LEI 9.099/95. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(s) 

intimando(s) comparecer(em) devidamente trajado(s) e portando 

documentos pessoais. PEIXOTO DE AZEVEDO, 3 de julho de 2018. 

Atenciosamente, JOSE BARBOSA DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO E 

INFORMAÇÕES: RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, PEIXOTO 

DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 - TELEFONE: (66) 35752312

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000178-50.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUZILENE ALVES DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do processo: Processo: 1000178-50.2018.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 37.480,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

MARIA LUZILENE ALVES DE ARAUJO Parte Ré: REQUERIDO: EMBRATEL - 

EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. Senhor(a): LICINIO 

VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na 

qualidade de ADVOGADO DA AUTORA, nos termos do processo acima 

indicado, por todo o conteúdo do despacho ao final transcrito ou cuja(a) 

cópia(s) segue(m) anexa(s), como parte(s) integrante(s) desta, para 

comparecer à audiência designada, para tentativa de conciliação, 

conforme dados abaixo. DADOS DA AUDIÊNCIA: Audiência de 

Preliminares CPC Art. 357 que se realizará no dia 06/09/2018, às 16:00, no 

Edifício do Fórum, sito no endereço ao final indicado. ADVERTÊNCIAS: 1. 

Não comparecendo à audiência designada, O FEITO SERÁ JULGADO 

EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO E O RCLAMANTE SERÁ 

CONDENADO AO PAGMANTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, COM 

FUNDAMENTO NO ARTIGO 51, I DA LEI 9.099/95. OBSERVAÇÃO: 

Deverá(ão) o(s) intimando(s) comparecer(em) devidamente trajado(s) e 

portando documentos pessoais. PEIXOTO DE AZEVEDO, 3 de julho de 

2018. Atenciosamente, JOSE BARBOSA DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a) 

SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE 

AZEVEDO E INFORMAÇÕES: RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, 

CENTRO, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 - TELEFONE: (66) 

35752312

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000437-45.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

GETULHIO MOTA DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT0012952A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do processo: Processo: 1000437-45.2018.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 8.000,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

GETULHIO MOTA DE SOUSA Parte Ré: REQUERIDO: OMNI FINANCEIRA 

S/A Senhor(a): ELAINE FREIRE ALVES Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, na qualidade de REQUERIDO(A), nos termos do processo acima 

indicado, por todo o conteúdo do despacho ao final transcrito ou cuja(a) 

cópia(s) segue(m) anexa(s), como parte(s) integrante(s) desta, para 

comparecer à audiência designada, para tentativa de conciliação, 

conforme dados abaixo. DADOS DA AUDIÊNCIA: Audiência de 

Preliminares CPC Art. 357 que se realizará no dia 06/09/2018, às 16:20, no 

Edifício do Fórum, sito no endereço ao final indicado. ADVERTÊNCIAS: 1. 

Não comparecendo à audiência designada, O FEITO SERÁ JULGADO 

EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO E O RCLAMANTE SERÁ 

CONDENADO AO PAGMANTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, COM 

FUNDAMENTO NO ARTIGO 51, I DA LEI 9.099/95. OBSERVAÇÃO: 

Deverá(ão) o(s) intimando(s) comparecer(em) devidamente trajado(s) e 

portando documentos pessoais. PEIXOTO DE AZEVEDO, 3 de julho de 

2018. Atenciosamente, JOSE BARBOSA DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a) 

SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE 

AZEVEDO E INFORMAÇÕES: RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, 

CENTRO, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 - TELEFONE: (66) 

35752312

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000429-68.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA FOSCHIERA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT0012952A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do processo: Processo: 1000429-68.2018.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 8.000,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

VERA LUCIA FOSCHIERA Parte Ré: REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL 

S.A. Senhor(a): REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Procedo a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de REQUERIDO(A), nos 

termos do processo acima indicado, por todo o conteúdo do despacho ao 

final transcrito ou cuja(a) cópia(s) segue(m) anexa(s), como parte(s) 

integrante(s) desta, para comparecer à audiência designada, para 

tentativa de conciliação, conforme dados abaixo. DADOS DA AUDIÊNCIA: 

Audiência de Preliminares CPC Art. 357 que se realizará no dia 

06/09/2018, às 16:40, no Edifício do Fórum, sito no endereço ao final 

indicado. ADVERTÊNCIAS: 1. Não comparecendo à audiência designada, 

O FEITO SERÁ JULGADO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO E O 

RCLAMANTE SERÁ CONDENADO AO PAGMANTO DAS CUSTAS 

PROCESSUAIS, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 51, I DA LEI 9.099/95. 

OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(s) intimando(s) comparecer(em) 
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devidamente trajado(s) e portando documentos pessoais. PEIXOTO DE 

AZEVEDO, 3 de julho de 2018. Atenciosamente, JOSE BARBOSA DA 

SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO E INFORMAÇÕES: RUA PEDRO 

ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 

78530-000 - TELEFONE: (66) 35752312

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000228-76.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIANE FRANCO DE OLIVEIRA TRINDADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do processo: Processo: 1000228-76.2018.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 212,64; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

FLAVIANE FRANCO DE OLIVEIRA TRINDADE Parte Ré: REQUERIDO: 

TELEFONICA BRASIL S.A. Senhor(a): JONES EVERSON CARDOSO 

Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de 

REQUERIDO(A), nos termos do processo acima indicado, por todo o 

conteúdo do despacho ao final transcrito ou cuja(a) cópia(s) segue(m) 

anexa(s), como parte(s) integrante(s) desta, para comparecer à audiência 

designada, para tentativa de conciliação, conforme dados abaixo. DADOS 

DA AUDIÊNCIA: Audiência de Preliminares CPC Art. 357 que se realizará 

no dia 06/09/2018, às 17:00, no Edifício do Fórum, sito no endereço ao 

final indicado. ADVERTÊNCIAS: 1. Não comparecendo à audiência 

designada, O FEITO SERÁ JULGADO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO E O RCLAMANTE SERÁ CONDENADO AO PAGMANTO DAS 

CUSTAS PROCESSUAIS, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 51, I DA LEI 

9.099/95. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(s) intimando(s) comparecer(em) 

devidamente trajado(s) e portando documentos pessoais. PEIXOTO DE 

AZEVEDO, 3 de julho de 2018. Atenciosamente, JOSE BARBOSA DA 

SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO E INFORMAÇÕES: RUA PEDRO 

ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 

78530-000 - TELEFONE: (66) 35752312

Comarca de Pontes e Lacerda

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 64/2018-DF

 EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR, LEONARDO, JUIZ DE DIREITO E 

DIRETOR DO FORO DESTA CIDADE E COMARCA DE PONTES E LACERDA- 

ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E 

NA FORMA DA LEI, ETC...

 CONSIDERANDO a aposentadoria da servidora Roseli Aparecida 

Demarchi Nascimento

 CONSIDERANDO o pedido de 30(trinta) dias de usufruto de licença premio 

da Gestora Judiciaria Marta Cristina Volpato Basílio, da 1ª Secretaria, no 

período 06.06.2018 a 05.07.2018.

 CONSIDERANDO as férias da Gestora Judiciaria da 1ª Vara Secretaria 

Marta Cristina Vo lpato Basilio a partir de 09.07.2018 a 07.08.2018

 RESOLVE:

 I - Revogar a Portaria nº 54/2018, de 06.06.2018 , que designou a 

servidora Roseli Aparecida Demarchi Nascimento, Técnica Judiciária, 

matricula nº 2836, para exercer o cargo de Gestora Judiciaria Substituta 

da 1ª Secretaria desta Comarca de Pontes e Lacerda-MT, durante 

30(trinta) dias de usufruto de licença premio da Gestora Judiciária, no 

período de 06.06.2018 a 05.07.2018

 II - Designar a servidora Ligia Magna Silva e Machado dos Reis, matricula 

9895, Analista Judiciário, para exercer a função de Gestora Judiciaria da 

1ª Secretaria desta comarca de Pontes e Lacerda-MT, durante 30(trinta) 

dias de usufruto de licença premio da Gestora Judiciária, no período de 

06.06.2018 a 05.07.2018, bem como durante os 30(trinta) dias de gozo 

das suas férias, sendo de 09.07.2018 a 07.08.2018.

 III - Publique-se, Registre-se e Cumpra-se, remetendo-se cópia desta ao 

Departamento de Recursos Humanos e a Divisão de Controle e Informação 

do Egrégio Tribunal de Justiça.

 Pontes e Lacerda – MT, 29 de junho de 2018

Leonardo Araújo Costa Tumiati

 Juiz Direito e Diretor do Foro em Substituição Legal

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001149-65.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT0005308S 

(ADVOGADO)

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560/O 

(ADVOGADO)

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DELMA MARTINS VIEIRA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1001149-65.2018.8.11.0013. 

EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. EXECUTADO: DELMA MARTINS 

VIEIRA Vistos. Intime-se o autor para que proceda ao recolhimento das 

custas processuais no prazo de dez dias. Cumpra-se. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001193-84.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ALFA CONTABILIDADE S/S LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEDER DE LACERDA SILVA OAB - MT0018773A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OURO VERDE SUPERMERCADO E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI 

- EPP (RÉU)

 

Ao requerente para recolher as custas.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 168513 Nr: 4364-66.2018.811.0013

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Donizete Barbosa do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EBER DOS SANTOS - 

OAB:19476/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o douto advogado da parte autora para recolher diligência do oficial 

de justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 119678 Nr: 3466-24.2016.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleide da Conceição Gomides Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o recurso juntado em ref. 78, é tempestivo, sendo assim 

abro vistas para a parte autora apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 126173 Nr: 6321-73.2016.811.0013

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102874/7/2018 Página 633 de 859



 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Thais Raposa Lucas, Rosiney Cosme dos Santos Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Este Juízo - Pontes e Lacerda/MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Ciscato Bastos - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que decorreu o prazo para o 

comparecimento da parte.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 89924 Nr: 1690-57.2014.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HBBS-BM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEMM, NEM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAFINI DE PAULA SAGA GOMES 

- OAB:17023/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que a parte requerida foi devidamente 

citada dos termos da ação, para pagar a dívida no prazo de 03(três) dias, 

sob pena de lhe ser penhorado bens, e até a presente data não houve 

manifestação, portanto abro vista dos autos ao requerente para requerer 

o que de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 141613 Nr: 4315-59.2017.811.0013

 AÇÃO: Regulamentação de Visitas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Josiane Barba da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO TORRES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Núcleo de Prática Juridica da 

UNEMAT - OAB:

 Vistas à Defensoria Pública.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 65618 Nr: 1657-38.2012.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Álvaro Adalberto Maciel Carneiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Trimec Construções e terraplanagem Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Álvaro Adalberto Maciel 

Carneiro - OAB:8697/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Homero Humberto 

Marchezan Auzani - OAB:6.624, William Khalil - OAB:6.487

 Defiro o requerido.

Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 118536 Nr: 3059-18.2016.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA DO MADEIRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO GUIMARÃES PEREGO 

- OAB:344797

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO GONÇALO GOMES 

DA SILVA JUNIOR - OAB:7940

 Intimo a parte requerida para manifestar nos autos.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 141618 Nr: 4318-14.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: FF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Emidio Dantas Junior - 

OAB:7400

 DELIBERAÇÕES

a) Considerando que a decisão de fl. 62 determinou a realização da 

citação por edital tão somente se não fosse possível a obtenção do atual 

paradeiro do requerido por meio de consulta junto ao Sistema Siel, 

DECLARO a nulidade da citação editalícia realizada nos autos, eis-que por 

meio da aludida pesquisa obteve-se um possível paradeiro do réu, qual 

seja, Av. dos Ipês, nº 215, Jardim Morada Serra, Pontes e Lacerda-MT.

b) Deste modo, DETERMINO a expedição de mandado de citação 

consignando-se o endereço declinado no item “a”, para o fim de levar ao 

conhecimento do requerido os termos da presente ação judicial e para que 

compareça pessoalmente à audiência de conciliação, instrução e 

julgamento, que desde já aprazo para o dia 8 de agosto de 2018 às 

13h15min, oportunidade que o requerido deverá comparecer 

acompanhado de defensor e oferecer a defesa que tiver.

c) Caso não seja possível a efetivação do ato citatório em referido 

endereço, desde já DETERMINO a realização da citação por edital.

 d) No mais, INTIME-SE a represente legal da autora, por meio de carta 

postal, acerca da audiência aprazada para o dia 8 de agosto de 2018 às 

13h15min.

e) Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 91023 Nr: 2624-15.2014.811.0013

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Deusmira Ribeiro Duarte Soares, Maria Aparecida Alves 

Fernandes, Marli Pinheiro Torres, Rosicleia da Silva Ataide, Alexandre 

Rocha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amaral Augusto da Silva Junior 

- OAB:11588/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos do processo nº. 2624-15.2014.811.0013

Cód. nº. 91023

Vistos.

Em observância à decisão proferida no âmbito do incidente de resolução 

de demandas repetitivas 0085560-68.2016.8.11.0000, que tramita perante 

a c. Seção de Direito Público do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, que acolheu seu conteúdo, SUSPENDO o curso da lide, na forma 

do disposto no art. 313, IV, do NCPC, até ulterior deliberação da superior 

instância.

INTIME-SE via DJE.

NOTIFIQUE-SE o Município de Pontes e Lacerda.

OFICIE-SE a c. Seção de Direito Público do e. Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, no bojo do incidente lá analisado, a fim de cientificá-lo da 

pendência da presente demanda.

EXPEÇA-SE o necessário.

Pontes e Lacerda, 27 de junho de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 90461 Nr: 2162-58.2014.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cristiani da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o retorno dos autos à Primeira Instância, com amparo ao 

prov.56/2007-CGJ, abro vista às partes para manifestação.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 63447 Nr: 3787-35.2011.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Delmindo Dias Coelho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o retorno dos autos à Primeira Instância, com amparo ao 

prov.56/2007-CGJ, abro vista às partes para manifestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 50339 Nr: 1635-82.2009.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Izaias Leandro Leite

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o retorno dos autos à Primeira Instância, com amparo ao 

prov.56/2007-CGJ, abro vista às partes para manifestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 60186 Nr: 528-32.2011.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonia Ferreira Carnauba

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o retorno dos autos à Primeira Instância, com amparo ao 

prov.56/2007-CGJ, abro vista às partes para manifestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 80287 Nr: 2373-65.2012.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria do Carmo Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073-A/MT, Rafael Nevack Ribeiro - OAB:15.196/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o retorno dos autos à Primeira Instância, com amparo ao 

prov.56/2007-CGJ, abro vista às partes para manifestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 89718 Nr: 1515-63.2014.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pedro Eduardo da Silva Junior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o retorno dos autos à Primeira Instância, com amparo ao 

prov.56/2007-CGJ, abro vista às partes para manifestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 50373 Nr: 1689-48.2009.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Auto Posto São Paulo Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nelson Miura

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ladario Silva Borges Filho - 

OAB:8104/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins que, conforme juntada de fls.89/99 e, com 

amparo ao provimento 56/2007 -CGJ, abrimos vistas para a parte autora 

se manifestar, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 82837 Nr: 199-49.2013.811.0013

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cristiane de Oliveira Melo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Teotônio Osvando da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amir Osvando Franco - 

OAB:18616/MT

 l com a finalidade de ver satisfeita a pretensão.Da mesma maneira não se 

depreende cabível a intimação do réu e/ou dos inquilinos que 

supostamente ocupam o imóvel para depositarem em juízo a quantia 

devida a título de aluguel, visto que (i) a sentença não se pronunciou a 

respeito do pagamento de tais valores em benefício da autora, a título, por 

exemplo, de compensação pelo uso exclusivo do imóvel pelo 

ex-companheiro; e (ii) não consta dos autos prova mínima de que foram 

celebrados os mencionados contratos de locação das unidades 

habitacionais – demonstração que ensejaria o início da fase de liquidação 

de sentença, que também é inviável, novamente em decorrência dos 

limites da coisa julgada, devendo os interessados providenciarem a 

propositura da demanda própria.Por fim, a ordem de penhora requerida 

não pode ser acolhida, já que, nos exatos termos da sentença, a autora é 

proprietária da fração ideal dos bens, de modo que a constrição 

patrimonial realizada por meio de penhora apenas seria aceitável quando 

se tratarem de bens de terceiras pessoas ou de titularidade apenas do 

réu, o que não é o caso.Em assim sendo, INDEFIRO os pedidos formulados 

às fls. 233/234.Todavia, por cautela, já que aparentemente o objetivo da 

autora é resguardar a titularidade dos bens objetos da meação, OFICIE-SE 

o Cartório de Registro de Imóveis do Município de Pontes e Lacerda a fim 

de que seja averbada, à margem da matrícula do imóvel objeto da partilha 

(13.676) os termos da sentença proferida no feito, a fim de constar que 

50% (cinquenta por cento) de sua propriedade pertence a Cristiane de 

Oliveira Melo, devidamente qualificada no feito, e o restante a Teotônio 

Osvando da Silva, também qualificado.INTIMEM-SE via DJE.Preclusas as 

vias impugnatórias e inexistindo requerimentos por parte dos interessados 

no prazo de 30 (trinta) dias, REMETAM-SE os autos à Central de 

Arrecadação e Arquivamento, na forma do art. 5º do Provimento nº 

12/2017-CGJ, para as providências de estilo.EXPEÇA-SE o 

necessário.Pontes e Lacerda, 6 de março de 2018.Cláudio Deodato 

Rodrigues PereiraJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 10281 Nr: 595-85.1997.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gerente do Banco Bradesco S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Erly Lopes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ILdo de Assis Macedo - 

OAB:3541/MT, Mauro Paulo Galera Mari - OAB:3056, Saionara Mari - 

OAB:5225-OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins que, decorreu o prazo de suspensão do 

feito. Assim, com amparo ao provimento 56/2007 -CGJ, abro vista para a 

parte autora se manifestar

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 85062 Nr: 2630-56.2013.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: INMETRO- Inst. Nac. de Metrol. Normal. Qual. Industrial.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilvania Aparecida de Oliveira Modas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador Federal - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos do processo nº 2630-56.2013.811.0013

Código nº 85062

Vistos.

DEFIRO o pedido de citação por edital da parte executada na forma do art. 

8º, inciso IV, da Lei n° 6.830/80.

Decorrido o prazo de citação e havendo manifestação, tornem os autos 

conclusos.

Caso decorra o prazo “in albis”, CERTIFIQUE-SE e desde já NOMEIO como 

curador especial a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, nos 

termos do art. 72, inciso II, do NCPC, a quem os autos deverão ser 

remetidos e após a manifestação, dar-se-á vista ao exequente para 

requerer o que entender de direito, vindo-me, a seguir, os autos 

conclusos.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Pontes e Lacerda, 15 de junho de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 163863 Nr: 2093-84.2018.811.0013

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Noroeste 

de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elias Pereira da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:4482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o teor dos documentos de fls. 54/56 (ref. 15), com amparo 

no Provimento nº 56/2007-CGJ, abro vista à parte autora para 

manifestação, no prazo legal.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 162299 Nr: 1459-88.2018.811.0013

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Graciele Cristina Romero 

Munhoz - OAB:20748/O

 Vistos etc.

I. Designo, para oitiva deprecada da testemunha, audiência para o dia 

04/07/2018, às 13:00. (MT).

 II. Intime-se a testemunha, devendo constar no mandado a data, hora e o 

local da audiência.

III. Cientifique-se o Ministério Público e a Defesa.

IV. Comunique-se ao Juízo Deprecante.

V. Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 110265 Nr: 179-53.2016.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Lopes do Prado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiano Rezende - 

OAB:11847-B

 Pela MM. Juíza foi decidido: Vistos etc. I. Diante das ausências das 

testemunhas Wusguesley Cavalcante Pereira (policial civil) e Wagner 

Pinheiro de Souza (policial militar), designo audiência em continuação para 

o dia 25/10/2018, às 17h:00min. Requisitem-se os policiais. II. Inexistindo 

qualquer alegação de nulidade, saem os presentes intimados. III. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 161930 Nr: 1273-65.2018.811.0013

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Federal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Belizário de França

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivair Ximenes Lopes - 

OAB:MS_8322, Wilson Tavares de Lima - OAB:8290

 Pela MM. Juíza foi decidido: Vistos etc. I. Diante das informações acima, 

devolva-se a missiva, sem cumprimento, com as baixas e anotações de 

estilo, bem como fazendo consignar nossas homenagens. II. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 164049 Nr: 2186-47.2018.811.0013

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jessica Ribeiro Teixeira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amir Osvando Franco - 

OAB:18616/MT

 Vistos, etc.

Em que pese o teor da certidão retro, a qual afirma que a defesa da 

autuada foi intimada para apresentar as contrarrazões recursais, mas se 

manteve inerte, analisando o presente feito, verifica-se que foi intimado via 

Dje o causídico Dr. Amir Osvando Franco, ocorre que o referido defensor 

apenas foi nomeado para patrocinar a defesa da flagrada durante a 

audiência de custódia realizada no dia 13/03/2018, cuja nomeação se 

restringiu ao ato.

Portanto, considerando que a autuada possui defensor constituído nos 

autos, conforme pedido de liberdade provisória constante no presente 

feito, DETERMINO a intimação do advogado Dr. Fabiano Rezende, OAB/MT 

11.847-B, para apresentar as respectivas contrarrazões ao recurso em 

sentido estrito interposto pelo Ministério Público às páginas 81/90.

Com a juntada das contrarrazões, voltem os autos conclusos para 

eventual juízo de retratação.

Por fim, verifico que não foi juntado instrumento de procuração conferido 

pela autuada, razão pela qual determino a intimação do Dr. Fabiano 

Rezende para, efetuar a juntada do documento, no prazo de cinco dias.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Intime-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 145947 Nr: 6115-25.2017.811.0013

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Federal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Deyvis Alexander Nunes de Souza, Murilo 

Pereira dos Reis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Henrique Fagundes 

Magualhães - OAB:17.567

17567/M

 Vistos etc.

I. Tendo em vista a adequação de pautas, antecipo a solenidade 

designada para o dia 11/07/2018, às 15:00.

II. Intimem-se. Ciência às partes.

III. Oficie-se ao Juízo Deprecante.

IV. Cumpra-se, às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 153764 Nr: 9773-57.2017.811.0013

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Federal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Luiz de Lima Monteiro, Valdeci Leite da 

Silva, Edesio Oliveira Silva, Edmilson Rodrigues, Francisco da Cruz Santos, 

Juvenal da Silva, Manoel Martins Moura
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 Vistos etc.

I. Tendo em vista a adequação de pautas, antecipo a solenidade 

designada para o dia 11/07/2018, às 16:00.

II. Intimem-se. Ciência às partes.

III. Oficie-se ao Juízo Deprecante.

IV. Cumpra-se, às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 164049 Nr: 2186-47.2018.811.0013

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jessica Ribeiro Teixeira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO REZENDE - 

OAB:11847

 Certifico e dou fé que, impulciono para encaminhamento de matéria para 

imprensa para intimação do Dr. Fabiano Rezende-OAB/MT nº 11.847-B, 

para que apresente as contrarrazões do recurso em sentido estrito 

interposto pelo Ministério Púbico, bem como, que junta aos autos, no prazo 

de 05 (cinco) dias, instrumento de procuração da flagrada Jéssica Ribeiro 

Teixeira.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 168249 Nr: 4247-75.2018.811.0013

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Federal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronil Alberto da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MATHEUS DURVAL GUEDES 

DA SILVA - OAB:22.289/MS

 Vistos etc.

I. Designo audiência de interrogatório do réu para 02/08/2018, às 16h:30. 

(MT).

 II. Intime-se o acusado para que seja ouvido na data designada, devendo 

constar do mandado

 a data, hora e o local da audiência.

III. Cientifique-se o Ministério Público e a Defensoria Pública.

IV. Comunique-se ao Juízo Deprecante.

V. Cumpra-se expedindo o necessário.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010294-94.2016.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ALCIDES ALVES MOREIRA (REQUERENTE)

RAMONA ZILMA AQUINO MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MOREIRA RODRIGUES OAB - MT0021494A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DEBORA RENATA LINS CATTONI OAB - RN0005169A (ADVOGADO)

 

Intimar advogado da parte promovente para manifestar-se no processo 

quanto ao Despacho retro.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000776-34.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL VIRGINIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT0011702A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Intimações das partes: promovente, promovida e patronos a fim que 

compareçam a audiência designada para o dia 25 de julho de 2018, às 

13h50min.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 149829 Nr: 7835-27.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joniele Cruz Azambuja

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ODARIO GREQUE FERRAZ - 

OAB:4170/B

 Intimação da parte denunciada para comparecer a audiência redesignada 

para o dia 20/07/18 às 13h.

Comarca de Poxoréo

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000290-46.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANE GOMES NERY DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANIA MARIA CARVALHO OAB - MT0007931A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FÁBIO JEAN NEVES RODRIGUES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO DESPACHO VISTO, Recebo a Carta Precatória, uma vez que 

preenche os requisitos do artigo 260 e ss. do NCPC. Dê-se o devido 

cumprimento à missiva, servindo a cópia como mandado. Após, 

devolva-se ao juízo deprecante, com nossas homenagens. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Poxoréu/MT, 03 de julho de 2018. Luciana Braga 

Simão Tomazetti Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1000277-47.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

ALENITA MARIA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAZARO ROBERTO MOREIRA LIMA OAB - MT10006/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EURIPEDES EDIO MARTINS (RÉU)

VILMA NUNES MARTINS (RÉU)

MARCELO MIRANDA (RÉU)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO DESPACHO VISTO, CUMPRA-SE conforme determinado na 

decisão retro. Expeça-se o necessário. Poxoréu/MT, 03 de julho de 2018. 

Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000288-76.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

AURELIANO LEITE PINHEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADILES MARIA FONTANIVA OAB - MT10698/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):
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LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO DESPACHO VISTO, Trata-se de ação previdenciária ajuizada 

por AURELIANO LEITE PINHEIRO em face do INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL – INSS, ambos devidamente qualificados nos autos. Pois 

bem. De elementar conhecimento que as petições iniciais deverão atender 

aos requisitos elencados nos arts. 319 e ss. do novo Código de Processo 

Civil, a fim de que o magistrado, após o juízo de admissibilidade e 

recebimento, promova o impulso necessário, de modo a formar a lide. Para 

tanto, deverá a parte autora atentar-se para o cumprimento de tais 

pressupostos, o que não é o caso dos autos. Isto porque a parte 

requerente sequer traz aos autos cadastro junto ao INSS em que consta 

que o sítio em que reside pertence ao Município de Primavera do Leste/MT. 

Com efeito, não é dado à parte autora, sob o manto da competência 

relativa, a escolha aleatória de uma comarca para o ajuizamento da ação, 

sob pena de violação ao princípio do Juiz Natural, previsto na Constituição 

Federal do Brasil. A propósito, ADA PELLEGRINI GRINOVER adverte que “o 

princípio do juiz natural, além de um direito subjetivo da parte, é uma 

garantia da própria jurisdição, pois sem um juiz natural não há jurisdição 

possível” (CINTRA, Antônio Carlos de Araújo, GRINOVER, Ada Pellegrini, 

DINAMARCO, Cândido Rangel. Teoria geral do processo. 19. ed.São Paulo: 

Malheiros, 2003. p. 131). Não se pode olvidar, ainda, que por força da 

norma contida no art. 139 do novo Código de Processo Civil, compete ao 

juiz prevenir ou reprimir qualquer ato contrário à dignidade da justiça, e a 

violação do princípio do Juiz Natural é um ato contrário à dignidade da 

justiça. Portanto, imperiosa a emenda da inicial, nos termos do art. 321 do 

supramencionado Codex, sob pena de indeferimento da mesma. Diante do 

exposto, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

acostar aos autos comprovante idôneo de residência em nome próprio, 

sob pena de indeferimento da inicial e, consequente, extinção do feito sem 

resolução do mérito. Cumpra-se, expedindo o necessário. Poxoréu/MT, 03 

de julho de 2018. Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 29653 Nr: 458-12.2011.811.0014

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Reinaldo Lopes Paz, Odenir Lopes Paz, José Carlos 

Lopes Paz, Ziraldo Lopes Paz, Maria Margarete Lopes Paz da Silva, João 

Batista Lopes Paz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Domingos Lopes dos Reis, Francisca Moreira 

Paz dos Reis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adiel Coelho Vieira - 

OAB:OAB/MT 10.080, Gilberto Jose Cador - OAB:14323/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 29653

DESPACHO

VISTO,

 Trata-se de ação de arrolamento de bens.

Em síntese, foi proferida sentença às fls. 197/197, expedido os formais de 

partilha às fls. 204/209, oficiado o Banco do Brasil solicitando o saldo 

atualizado em conta bancária em nome do de cujos, juntada a informação 

às fls. 213/214, intimado o inventariante à fl. 215 e certificado nos autos 

que o inventariante possui interesse no prosseguimento do feito e não 

possui condições financeiras de constituir advogado, salientando que 

vinha sendo assistido pela Defensoria Pública.

Pois bem.

Denota-se do plano de partilha de fls. 158/162 que o de cujos havia um 

saldo na conta do Banco do Brasil S/A no valor de R$ 8.753,49, ocorre 

que intimado para informar o saldo atualizado, o Banco do Brasil S/A 

informou haver R$0,51 na conta do de cujos.

Deste modo, considerando o interesse do inventariante no prosseguimento 

do feito, podendo vir a requer o que entender de direito, NOMEIO o Dr. 

Adiel Coelho Vieira, OAB/MT n. 10.080, como defensor dativo do 

inventariante, o qual, inclusive, já atuou neste feito. Para tanto, arbitro 

honorários advocatícios ao causídico nomeado, no valor de 02 URH.

Ademais, DETERMINO seja expedida certidão em favor deste defensor, no 

valor de 04 URH, pelos trabalhos já prestados nestes autos, nos termos 

da decisão de fl. 100.

Intime-se o nobre causídico para manifestar se aceita o encargo, no prazo 

de 05 (cinco) dias, e caso positivo, que requeria o que entender de direito 

em favor do inventariante, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Decorrido o prazo, determino seja certificado, e após, intimada a parte 

inventariante, pessoalmente, para promover o regular andamento do feito, 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do processo, nos 

termos do artigo 485, parágrafo 1º, do NCPC.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Poxoréu – MT, 29 de junho de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 61553 Nr: 1240-82.2012.811.0014

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Pedro Ribeiro Vilela, Helena Lucia Ribeiro Vilela, 

Lucas Ribeiro Vilela Filho, Márcia Maria Ribeiro Vilela Rocha, José 

Mathews Pereira Vilela, Luiz Fernando Ribeiro Vilela, Diana Paula Maria de 

Souza, Orlando Ribeiro Vilela, Elio Rodrigues de Aruda Vilela

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucas Ribeiro Vilela

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adiel Coelho Vieira - 

OAB:OAB/MT 10.080, Alcy Alves Velasco - OAB:MT 5847, Alfredo de 

Oliveira Woyda - OAB:7719-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Deste modo, NÃO CONHEÇO dos embargos declaratórios opostos pelo 

espólio de Lucas Ribeiro Vilela. Diante do exposto, cumpra-se a 

determinação de remessa do pedido de habilitação às vias ordinárias, 

salvaguardado quinhão suficiente a satisfazer o pagamento do crédito. 

OUTRAS CONSIDERAÇÕES Em se tratando de processamento de 

inventários e partilhas judiciais, o Conselho Nacional de Justiça editou o 

Provimento nº 56/2016, disciplinando, especificamente em seu art. 2º, que: 

“Art. 2º. É obrigatório para o processamento dos inventários e partilhas 

judiciais, bem como para lavrar escrituras públicas de inventário 

extrajudicial, a juntada de certidão acerca da inexistência de testamento 

deixado pelo autor da herança, expedida pela CENSEC – Central Notarial 

de Serviços Compartilhados”. Imperioso, portanto, para a continuidade da 

presente ação que a parte autora junte referido documento, nos termos do 

art. 321 do supramencionado Codex. Diante do exposto, INTIME-SE a parte 

autora para, no prazo de 30 (trinta) dias, acostar aos autos certidão de 

inexistência de testamento deixado pela de cujus, além de demais 

documentos pertinentes, sob pena de extinção do feito sem resolução do 

mérito. Ademais, INTIME-SE o nobre causídico de fls. 310/331 para que 

regularize sua representação perante todos os herdeiros, no mesmo 

prazo acima assinalado. Cumpra-se, expedindo o necessário. Poxoréu/MT, 

29 de junho de 2018. Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 61742 Nr: 32-29.2013.811.0014

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Orlando Ribeiro Vilela

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diana Paula Maria de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adiel Coelho Vieira - 

OAB:OAB/MT 10.080

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antônio Gonçalves de 

Miranda Neto - OAB:MT 14576, Maria Elisa Sena Miranda - 

OAB:15017/MT

 Código: 61742

DESPACHO

VISTO,

 Ante a certidão de fl. 268, cumpra-se integralmente a sentença de fls. 

261/262.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Poxoréu/MT, 29 de junho de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102874/7/2018 Página 638 de 859



 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 30294 Nr: 1098-15.2011.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elenice Barbosa de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Alberto Pieper Epinola - 

OAB:RO - 2.540, Fred Henrique Silva Gadonski - OAB:6927

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Amato Pissini - 

OAB:13842-A/MT

 Certifico que procedo a intimação das partes do retorno dos autos a este 

juízo

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 63084 Nr: 1279-45.2013.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Miralita Auxiliadora Pacheco dos Reis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17.553-0, Renato Dias Coutinho Neto - OAB:4.245, 

Valdir Scherer - OAB:3720/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador (a) Estadual - 

OAB:

 Certifico que procedo a intimação das partes do retorno dos autos a este 

juízo

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 62846 Nr: 1082-90.2013.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Anderson Guimarães Rocha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso, Município de Poxoréu - 

MT, Gestor do Sistema Único de Saúde

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maiara Cristiane da Silva 

Rosa - OAB:OAB/MT 23703/O, Willian Xavier Soares - OAB:OAB/MT 

18249/O

 VISTO,

 DÊ-SE VISTA dos autos ao Ministério Público Estadual, pelo prazo de 10 

(dez) dias, para manifestação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 63572 Nr: 219-03.2014.811.0014

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Poxoréu - MT, Jane Maria 

Sanches Lopes Rocha, Oportuna Serviços e Tecerizações LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriano Braun - 

OAB:OAB/MT18.784/0, Lourival Ribeiro Filho - OAB:OAB/MT 5073, 

Márcia Macedo Galvão - OAB:15668, Rafael Soldera Dallek - 

OAB:20688/MT, Ronan de Oliveira Souza - OAB:4099

 Certifico que procedo a intimação das partes requeridas, para no prazo 

legal, apresentarem as alegações finais

 Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 70695 Nr: 857-65.2016.811.0014

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Boasafra Comércio e Representações Ltda, Gilberto 

Borgio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agrocunha Comércio e Representações Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geane Ellen Borgio Barbosa - 

OAB:/RO-2027

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edilson Stutz - OAB:OAB/RO 

309 B, JOSÉ RAVANELLO - OAB:3291, Renata Alice Pessoa Ribeiro 

de Castro Stutz - OAB:OAB/RO 1.112

 Processo nº 857-65.2016.811.0014 (Código 70695)

VISTO,

CERTIFIQUE-SE o decurso do prazo para a manifestação da parte 

requerente.

Ademais, considerando o teor do Provimento nº 80/2014 – CGJ que altera 

o Capítulo 2, Seção 28, da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral de Justiça – CNGC/MT, bem como o Provimento nº 

88/2014, 88/2014 – CGJ que cria a Seção 15, Capítulo 5, da Consolidação 

das Normais Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do Foro Extrajudicial 

– CNGCE, aliados à certidão retro, DETERMINO, desde logo, seja 

encaminhado ao Departamento de Controle e Arrecadação – DCA/TJMT os 

documentos listados nos incisos dos itens 2.28.2 e 2.28.3 da CNGC/MT 

para as providências cabíveis.

Após tais deliberações e, tendo a parte requerente permanecido inerte, 

ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas e anotações de praxe.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 61606 Nr: 1289-26.2012.811.0014

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida da Silva Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz André, Ezequiel de Tal, Francisco de Tal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Paulo Santos da Silva - 

OAB:9.565

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALVARO CARVALHO DOS 

SANTOS - OAB:12562

 Processo nº 1289-26.2012.811.0014 (Código 61606)

VISTO,

DEFIRO o pedido de fl. 173.

CUMPRA-SE, na forma postulada, expedindo-se o necessário.

Por fim, DETERMINO, a baixa do feito condizente a Meta 2, bem como, a 

retirada dos adesivos da capa dos autos.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 67642 Nr: 1009-50.2015.811.0014

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Lucas Ribeiro Vilela, Orlando Ribeiro Vilela

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel Messias Oliveira Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adiel Coelho Vieira - 

OAB:OAB/MT 10.080, Alfredo de Oliveira Woyda - OAB:7719-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antônio Gonçalves de 

Miranda Neto - OAB:MT 14576

 Processo nº 1009-50.2015.811.0014 (Código: 67642)

VISTO,

Cuida-se de cumprimento de sentença dos honorários advocatícios 

formulado por THIAGO SOUZA BORGES, em face de MANOEL MESSIAS 

OLIVEIRA LOPES, ambos devidamente qualificados nos autos.

Desta feita, INTIME-SE o executado, para que, no prazo de 15 (quinze) 
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dias, efetue o pagamento do débito que totaliza o valor de R$ 3.522, 28 

(três mil quinhentos e vinte e dois reais e vinte e oito centavos), conforme 

cálculo atualizado de fl. 102, sob pena de multa de 10% (dez por cento) do 

valor da condenação, bem como honorários advocatícios a serem 

arbitrados no mesmo patamar (CPC, art. 523, § 1º).

CONSIGNE na intimação que, decorrido o prazo para o pagamento 

voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente impugnação 

(CPC, art. 525).

Ainda, em caso de não pagamento, EXPEÇA-SE mandado de penhora e 

avaliação de tantos bens do devedor quantos forem necessários ao 

pagamento da dívida (CPC, art. 523, § 3º).

Não oferecida impugnação no prazo a que alude o caput do art. 525 do 

Código de Processo Civil, MANIFESTE-SE a parte credora, no prazo de 15 

(quinze) dias, quanto ao seu interesse pela adjudicação de bens 

penhorados.

Por fim PROCEDA-SE, o Sr. Gestor (a), à conversão da ação em 

cumprimento de sentença, nos termos emanados pelos arts. 348 e 349, 

ambos da CNGC/MT.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 3519 Nr: 353-21.2000.811.0014

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A União _ Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Laticinio Poxoréo Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador (a) Federal - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 353-21.2000.811.0014 (Cód. 3519)

SENTENÇA

VISTO,

Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pela UNIÃO em face de 

LATICÍNIO POXORÉU - LTDA, todos devidamente qualificados nos autos.

Verifica-se que, os autos foram devidamente remetidos à parte 

exequente, contudo, a mesma somente se manifestou nos autos em 

apenso (Cód. 2616) e, deste modo, quedou-se inerte a determinação de fl. 

158.

Os autos vieram-me conclusos.

É o relato do essencial.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Perlustrando os autos, vislumbra-se que estes comportam extinção com 

fulcro no art. 485, inciso III, do CPC, uma vez que o requerente 

demonstrou, claramente o abandono da causa, traduzindo-se em seu 

desinteresse no prosseguimento do feito.

Sobre o assunto a lição de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade 

Nery:

 “Para que se verifique esta causa de extinção do processo, é necessário 

o elemento subjetivo, isto é, a demonstração de que o autor 

deliberadamente quis abandonar o processo, provocando sua extinção. 

Caso pratique algum ato depois de decorridos os trinta dias, o processo 

não deve ser extinto. O termo inicial do prazo ocorre com a intimação 

pessoal do autor para dar andamento ao processo (CPC, artigo 267, § 1º)” 

(Código de Processo Civil Comentado, Editora Revista dos Tribunais, 2ª 

ed., p. 670).

 Destarte, não se mostra arrazoado o prosseguimento do feito por mero 

rigorismo jurídico, sendo sua extinção medida cabível.

Assim, restando evidente a falta de compromisso da parte autora para 

com a presente ação, JULGO EXTINTO o feito, com fulcro no que dispõe o 

art. 485, inciso III, do novo Código de Processo Civil, por abandono da 

causa.

Sem custas processuais.

Transitado em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

formalidades de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 2616 Nr: 162-10.1999.811.0014

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Federal-União

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Laticinio Poxoréo Ltda, Urbano Alves da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria José do Nascimento - 

OAB:MT-3.813

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, não sendo necessário o exaurimento das diligências 

para se encontrar bens da executada passíveis de penhora, aliado ao fato 

de que “dinheiro” encontra-se no ápice da gradação legal, DEFIRO o 

pedido de penhora online, do complementar, que deverá recair sobre 

dinheiro nas contas do executado LATICÍNIO POXORÉU LTDA, CNPJ. 

03688389/0001-06, até o limite de R$ 3.153,92 (três mil cento e cinquenta 

e três reais e noventa e dois centavos).Por corolário, MANTENHAM-SE os 

autos conclusos em gabinete para a efetivação da constrição e busca 

acima deferida via sistema Bacenjud.Em sendo positivo o bloqueio, os 

valores serão transferidos para a Conta Única do Poder 

Judiciário.Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o 

bloqueio do dinheiro, valendo como termo dela o protocolo emitido pelo 

sistema Bacenjud, que será juntado aos autos.Aportado aos autos o 

protocolo do bloqueio, a parte executada deverá ser intimada para, 

querendo, opor embargos.Caso o valor bloqueado seja irrisório com 

relação ao valor do débito, desbloqueie-se a importância tendo em vista 

que, nos termos do artigo 836 do Código de Processo Civil, não se levará 

a efeito a penhora quando ficar evidente que o produto da execução dos 

bens encontrados será totalmente absorvido pelo pagamento das custas 

da execução.Após, INTIME-SE o exequente para, no prazo legal, promover 

os atos necessários ao andamento do feito, sob pena de extinção e 

arquivamento.Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo.Luciana Braga Simão TomazettiJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 26558 Nr: 533-22.2009.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dejalma Ferreira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Orlando Alves Teixeira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dejalma Ferreira dos Santos - 

OAB:12062

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luceny Rodrigues Severino 

de Lima - OAB:13988/GO

 VISTO,

 Cuida-se de cumprimento de sentença promovido por DEJALMA 

FERREIRA DOS SANTOS em face de ORLANDO ALVES TEIXEIRA, já 

qualificados nos autos.

Dessume-se do feito que às fls. 236/236 foi deferida a busca de ativos 

financeiros nas contas bancárias do executado por intermédio do sistema 

Bacenjud, porém, a diligência não foi perfectibilizada pela magistrada que 

outrora conduzia o feito, motivo pelo qual os autos retornaram conclusos 

com tal finalidade.

Às fls. 238/239v juntou-se aos autos extrato constando que a penhora 

online restou frutífera, porém, intimado, o credor informou que a quantia 

bloqueada não pertente ao devedor, mas sim à Sra. Angelina Batista de 

Albuquerque, que outrora figurou no polo ativo da ação (fls. 247).

De fato, com razão o exequente.

Analisando minuciosamente o feito, denota-se que o CPF utilizado para a 

pesquisa de valores não corresponde ao do executado, mas sim da Sra. 

Angelina Batista de Albuquerque, a qual não compõe a relação processual 

nesta fase de execução.

Destarte, DETERMINO a imediata liberação dos valores constritados 

mediante transferência à conta bancária da Sra. Angelina Batista de 

Albuquerque, incumbindo à serventia judicial diligenciar acerca dos dados 

bancários da referida.

Sem prejuízo, MANTENHO os autos conclusos para a pesquisa de ativos 

financeiros nas contas bancárias pertencentes ao devedor ORLANDO 

ALVES TEIXEIRA, CPF nº 047.676.832-20, até o limite atualizado do débito, 

a saber: R$ 5.236,14 (cinco mil, duzentos e trinta e seis reais e quatorze 

centavos).

Em tempo, INDEFIRO a busca de valores na conta da empresa Clínica Pro 

Vida Serviços Médicos Ltda. – EPP, uma vez que trata-se de pessoa 

jurídica estranha à relação processual e não comprovada a confusão de 
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patrimônios com o devedor.

Após a efetivação da pesquisa, CUMPRA-SE na forma da decisão de fls. 

236/236v.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 71531 Nr: 1334-88.2016.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARDR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Oscar Alves da Silva Júnior - 

OAB:18917/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Oderly Maria Ferreira 

Lacerda - OAB:6133-B/MT

 VISTO,

À vista do trânsito em julgado da sentença prolatada, consoante 

certificado às fls. 115, ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas e 

anotações de estilo.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 68734 Nr: 1538-69.2015.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wellis Kenner Narcizo S. S. Silva, Espólio de Joana 

Rosa Narciza Santos, Elias Soares da Silva, Ynaceliny Estefany Narciza 

Santos Soares da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel Menezes Catalá Filho, Morro da Mesa 

Concessionária Rodovia S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA ANDRÉIA BATISTA - 

OAB:18808

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE CARLOS DE OLIVEIRA 

GUIMARAES JUNIOR - OAB:5959, Marlon César Silva Moraes - 

OAB:5629

 Assim, restando evidente a falta de compromisso da parte autora para 

com a presente ação, com fundamento no art. 485, inciso III, do novel 

Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o feito, sem resolução de mérito 

por abandono da causa.Por conseguinte, CONDENO a parte autora ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais 

fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (NCPC, art. 

85, § 2º). Contudo, SUSPENDO a exigibilidade da cobrança, porquanto a 

parte demandante é beneficiária da gratuidade de justiça.Transitado em 

julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e formalidades de 

estilo.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 76592 Nr: 1774-50.2017.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elmira Seibt Orlandi, Gentil Olívio Orlandi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, Município de 

Poxoréu - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elson Sousa Miranda - OAB:/MT 

- 16.514

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maiara Cristiane da Silva 

Rosa - OAB:OAB/MT 23703/O, WILLIAN XAVIER SOARES - 

OAB:18249/O

 Diante do exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do NCPC, JULGO 

IMPROCEDENTE a presente ação cominatória e, por conseguinte, 

CONDENO a parte autora ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o 

valor atualizado da causa (NCPC, art. 85, § 2º), contudo, SUSPENDO a 

exigibilidade da cobrança, eis que beneficiária da gratuidade de 

justiça.Após o trânsito em julgado, AGUARDE-SE a manifestação das 

partes pelo prazo de 15 (quinze) dias, sem a qual DETERMINO sejam os 

autos remetidos ao arquivo, conforme determinado no art. 1.006, da 

CNGC/MT.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 78177 Nr: 227-38.2018.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zenaide Rosa da Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel Leite da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Benjamim de Oliveira - 

OAB:5.041/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Augusto Pereira da 

Silva - OAB:19.456/MT

 VISTO,

Cuida-se de embargos de declaração opostos por ZENAIDE ROSA DA 

CRUZ em face da sentença prolatada às fls. 48/48v, alegando a 

ocorrência de omissão no decisum (fls. 49/49v).

Os declaratórios foram opostos tempestivamente (fls. 50).

É o relato do essencial.

FUNDAMENTO E DECIDO.

De elementar conhecimento que o objetivo dos embargos de declaração é 

a manifestação sobre ponto obscuro, contraditório ou omisso, porventura 

existente na decisão em sentido amplo.

No presente caso, o advogado peticionante aduz que este juízo foi omisso 

no tocante à fixação de honorários advocatícios em razão de sua atuação 

dativa em favor dos interesses da autora, pessoa hipossuficiente.

Entretanto, ao que se evidencia dos autos, a requerente constituiu o 

procurador respectivo como seu advogado, conforme instrumento de 

mandato de fls. 06.

Inexiste, ademais, no caderno processual qualquer decisão administrativa, 

proferida em sede da Diretoria do Foro, nomeando o advogado para atuar 

como defensor dativo da parte autora, conforme é o regramento instituído 

por este juízo.

Com efeito, a despeito da demandante ser pessoa de parca condição 

econômico-financeira, o fato dela ter constituído, espontaneamente, o 

causídico peticionante como seu procurador, e não procurado o juízo para 

a nomeação de advogado, desnatura a qualidade de advocacia dativa 

invocada nos embargos de declaração.

Posto isso, CONHEÇO dos embargos declaratórios, contudo, porque 

flagrantemente infundada a pretensão da parte embargante, NEGO-LHES 

PROVIMENTO, mantendo incólume a decisão atacada.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 63208 Nr: 1382-52.2013.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Suely de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17.553-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que procedo a intimação das partes do retorno dos autos a este 

juízo

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 74839 Nr: 958-68.2017.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ricardo Gomes de Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco Administradora de Consórcio 

Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Bispo de Araújo Filho 

- OAB:OAB/MT 14537

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:/MT-14.992-A

 VISTO,

Cuida-se de embargos de declaração opostos por BRADESCO 
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ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA. em face da sentença prolatada 

às fls. 139/143v, alegando a ocorrência de omissão no decisum (fls. 

144/145).

Os declaratórios foram opostos tempestivamente (fls. 147).

É o relato do essencial.

FUNDAMENTO E DECIDO.

De elementar conhecimento que o objetivo dos embargos de declaração é 

a manifestação sobre ponto obscuro, contraditório ou omisso, porventura 

existente na decisão em sentido amplo.

Na espécie, a insurgência da embargante cinge-se ao fato de que embora 

tenha sido estipulada multa diária por descumprimento do comando judicial, 

não há fixação da data de incidência dessa.

Destarte, em que pese a pretensão da embargante seja deveras 

protelatória, uma vez que subtendido que a fluência do prazo inicia-se a 

partir do prazo legal havido após a data em que comprovada a adimplência 

do requerente em relação ao consórcio, a fim de evitar quaisquer debates 

despiciendos, CONHEÇO dos declaratórios e DOU-LHES PROVIMENTO 

para modificar o decisum nos seguintes termos:

“Diante do exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do novel Código 

de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE a presente ação para: (a) 

DETERMINAR ao requerido BANCO BRADESCO ADMINISTRADORA DE 

CONSÓRCIO LTDA. que disponibilize ao requerente a carta de crédito pelo 

qual o autor foi contemplado, desde que este esteja em plena adimplência 

do contrato de consórcio, sob pena de incorrer em multa diária por dia de 

descumprimento, que desde já fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), cujo 

termo inicial se dará cinco (05) dias após a comprovação administrativa da 

adimplência pelo requerente; (b) CONDENAR a requerida ao pagamento de 

danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que deverá ser 

corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento (S. 362/STJ), 

e acrescido de juros legais de 1% ao mês, a partir da citação 

(Precedentes: EDcl no REsp 1.146.605/SP; REsp 839.123/RJ)”.

No mais, MANTENHO incólume a decisão objurgada.

Intimem-se. Cumpra, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 66949 Nr: 650-03.2015.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juliana de Souza Tunes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Batista

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Oscar Alves da Silva Júnior - 

OAB:18917/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Destarte, não há obscuridade na decisão atacada. Se, de fato, há algum 

vício no caderno processual, esse remonta à inicial, que possivelmente foi 

omissa no tocante à totalidade dos interesses da demandante. Pelo 

exposto, CONHEÇO dos embargos declaratórios, contudo, NEGO-LHES 

PROVIMENTO e, por corolário, MANTENHO incólume a sentença objurgada. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 29608 Nr: 412-23.2011.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Domingas Rodrigues Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Poxoréu - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giselle Saggin Pacheco - 

OAB:14129-A/MT, Reinaldo Bispo de Araújo Filho - OAB:OAB/MT 

14537

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Willian Xavier Soares - 

OAB:18249-0, Maiara Cristiane da Silva Rosa - OAB:OAB/MT 23703/O

 VISTO,

 Cuida-se de cumprimento de sentença intentado por DOMINGAS 

RODRIGUES ALVES em face do MUNICÍPIO DE POXORÉU/MT, em que o 

credor postula pela intimação do executado para cumprir o comando 

judicial, bem como seja realizada a execução da multa cominatória imposta 

(fls. 301/302).

Pois bem.

Considerando que até o momento não há comprovação da implantação do 

benefício de pensão por morte, na forma determinada, RENOVE-SE a 

intimação da municipalidade para o cumprimento da decisão judicial, sob 

pena de prosseguir incorrendo em multa diária.

Inobstante, a despeito do pedido da parte exequente, entendo que a 

realização de penhora da multa deve ser perfectibilizada após a 

apresentação de cálculos e somente após cumprida a determinação, 

quando então cessará a incidência da medida coercitiva, motivo pelo qual 

POSTERGO sua apreciação.

No mais, DILIGENCIE-SE quanto ao ofício de fls. 300, diante da 

necessidade de expedição da requisição de pequeno valor (RPV) e 

precatório judicial.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 72872 Nr: 2091-82.2016.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Boaventura de Paula

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elson Sousa Miranda - OAB:/MT 

- 16.514

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que procedo a intimação das partes do retorno dos autos a este 

juízo

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 60940 Nr: 631-02.2012.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcelina Tavares dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Cicero Pinto - 

OAB:14174-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que procedo a intimação das partes do retorno dos autos a este 

juízo

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 75023 Nr: 1062-60.2017.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA ROSA DA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Euclides dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Oderly Maria Ferreira Lacerda - 

OAB:6133-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Oscar Alves da Silva Júnior - 

OAB:18917/0

 VISTO,

Cuida-se de ação de dissolução de união estável c/c partilha de bens e 

dano moral ajuizada por ANA ROSA DA ROCHA em face de JOSÉ 

EUCLIDES DOS SANTOS, já qualificados nos autos.

Às fls. 137 a requerente postula pela extinção do feito diante do acordo 

entabulado no processo nº 1334-88.2016.811.0014 (Código 71531).

Os autos vieram-me conclusos.

É o relato do essencial.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Denota-se do arcabouço processual que as partes compuseram 

amigavelmente no feito em dependência [Processo nº 

1334-88.2016.811.0014 (Código 71531)], sendo que o acordo já 

encontra-se homologado de forma irrecorrível, sendo aquele processo 

declarado extinto.

Verifica-se que malgrado as partes não tenham convencionado neste 

sentido, a voluntariedade da demandante em postular pela extinção deste 
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feito em razão da autocomposição no processo em apenso caracteriza 

sua renúncia ao direito em que se funda a presente ação.

Posto isso, HOMOLOGO a renúncia à pretensão formulada na ação e, com 

fulcro no art. 487, inciso III, “c”, do novel Código de Processo Civil, JULGO 

EXTINTO o feito, com resolução de mérito.

Consequentemente, CONDENO a requerente ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por 

cento) sobre o valor atualizado da causa. Entretanto, SUSPENDO a 

exigibilidade da cobrança, porquanto a autora é beneficiária da gratuidade 

de justiça.

Transitada em julgado e, nada sendo requerido pelas partes em 15 

(quinze) dias, DETERMINO a remessa dos autos ao arquivo, consoante 

preceitua o art. 1.006, da CNGC/MT.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 73952 Nr: 511-80.2017.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Moreira Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, Município de 

Poxoréu - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maiara Cristiane da Silva 

Rosa - OAB:OAB/MT 23703/O, Willian Xavier Soares - OAB:OAB/MT 

18249/O

 Diante do exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do NCPC, JULGO 

PROCEDENTE a presente ação para CONDENAR os requeridos a 

promoverem, solidariamente, o tratamento urgido pelo autor, submetendo-o 

à consultas e exames médicos, além de internação em estabelecimento 

adequado, se o caso, por período suficiente e de forma adequada e 

contínua, necessário a completa restauração da saúde do paciente, 

tornando SUBSISTENTE a tutela de urgência inicialmente concedida.SEM 

custas, por serem os requeridos isentos, de acordo o art. 4º, parágrafo 

único, do Provimento nº 27/04-CM. Outrossim, ISENTOS os requeridos do 

pagamento de honorários, uma vez que a causa é patrocinada pela 

Defensoria Pública Estadual e movida em face de pessoa jurídica de direito 

público.Considerando tratar-se de sentença ilíquida, REMETAM-SE os 

autos ao reexame necessário.Após, com a baixa e o trânsito em julgado, 

AGUARDE-SE a manifestação das partes pelo prazo de 15 (quinze) dias, 

sem a qual DETERMINO sejam os autos remetidos ao arquivo, conforme 

determinado no art. 1.006, da CNGC/MT.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 77781 Nr: 32-53.2018.811.0014

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RTN-L

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

Cuida-se de pedido de expedição de mandado de busca e apreensão 

apresentado pelo BANCO BRADESCO S/A em virtude da medida liminar de 

busca e apreensão proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível da comarca de 

Primavera do Leste/MT em face de RÁDIO TAXI NOVA – LTDA.

Após expedido o mandado respectivo, a parte autora compareceu ao feito 

informando o desinteresse no cumprimento da medida, haja vista a 

desistência da ação no juízo competente (fls. 32).

Os autos vieram-me conclusos.

É o relato do essencial.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Com efeito, o presente procedimento caracteriza-se como incidente à 

ação principal de busca e apreensão, a qual tramita em juízo diverso 

deste, conforme relatado na inicial.

Por conseguinte, havendo a desistência da ação principal, não há motivos 

que justifiquem o trâmite de seu incidente, de modo que esse acaba 

sofrendo a perda superveniente do objeto.

Diante do exposto, com fundamento no art. 485, inciso IV, do novel Código 

de Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente incidente, sem resolução de 

mérito.

Custas, se houver, pelo requerente. Sem honorários advocatícios, 

porquanto inexiste pretensão resistida.

Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e anotações de 

praxe.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 73100 Nr: 40-64.2017.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Batista de Oliveira Fernandes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Losango Promoções de Venda Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Benjamim de Oliveira - 

OAB:5.041/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nelson Wilians Fratoni 

Rodrigues - OAB:11065-A/MT

 Com essas considerações, a contrario sensu da argumentação 

dispensada pelo embargante, inexiste contradição na decisão objurgada, 

motivo pelo qual não há que falar-se em sua alteração. Posto isso, 

CONHEÇO dos embargos declaratórios, porém, NEGO-LHES provimento, 

mantendo incólume a decisão atacada. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo 

o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 68901 Nr: 1623-55.2015.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neif Cavalcante Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arnaldo Cavalcante de Oliveira, Danilo 

Cavalcante de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eric Ritter - OAB:OAB/MT 

5.397-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kadmo Martins Ferreira 

Lima - OAB:OAB/MT 7039-B

 Diante de todo o exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do novel 

Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

presente ação tão somente para DECLARAR nulo o ato jurídico praticado – 

cessão de 99% (noventa e nove por cento) das cotas da empresa 

Funerária São João Batista ao corréu DANILO CAVALCANTE DE 

OLIVEIRA, de modo que TORNO SUBSISTENTE, in totum, a tutela de 

urgência concedida às fls. 217/221.Em vista da sucumbência recíproca 

REDISTRIBUO os ônus sucumbenciais para condenar os requeridos ao 

pagamento de 80% (oitenta por cento) das custas processuais e 

honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o 

valor atualizado da causa (NCPC, art. 85, § 2º), ficando os 20% (vinte por 

cento) restantes a cargo do requerente.Transitada em julgado, 

EXPEÇA-SE ofício à Junta Comercial do Estado de Mato Grosso, 

comunicando acerca dos exatos termos desta decisão.Após, 

AGUARDE-SE a manifestação das partes em 15 (quinze) dias, sem a qual 

DETERMINO a remessa dos autos ao arquivo, conforme preceitua o art. 

1.006, da CNGC/MT.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 30120 Nr: 924-06.2011.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leonardo Wanzeller Guedes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Alberto Pieper Espinola 

- OAB:15999-B, Fred Henrique Silva Gadonski - OAB:6927, Murillo 

Espinola de Oliveira Lima - OAB:MT 3.127-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A/MT, Sérvio Túlio de Barcelos - 

OAB:14258-A

 VISTO,
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Cuida-se de medida cautelar de exibição de documentos ajuizada por 

LEONARDO WANZELLER GUEDES em face do BANCO DO BRASIL S/A, já 

qualificados nos autos.

Dessume-se dos autos que após o trânsito em julgado da sentença 

prolatada nos autos, o demandado cumpriu voluntariamente a condenação 

dos ônus sucumbenciais, tanto que os valores depositados a título de 

honorários foram levantados em favor do causídico do autor (fls. 113) e 

as custas judiciais regularmente adimplidas (fls. 118/119).

Após a remessa dos autos ao arquivo, o requerente postulou pelo seu 

desarquivamento dos mesmos, a fim de extrair cópias (fls. 131/131v) e, 

adiante, apresentou pedido de cumprimento de sentença no tocante à 

exibição do documento requestado na exordial (fls. 138/138v).

A execução judicial foi recebida às fls. 139 e, intimado, o banco requerido 

apresentou o contrato de empréstimo, postulando, pois, pela extinção do 

feito diante do cumprimento da obrigação (fls. 150/153).

Por conseguinte, a parte autora foi intimada para manifestar-se, contudo, 

quedou-se silente (fls. 154), sendo que determinada sua intimação 

pessoal, foi noticiado o falecimento do requerente, nos termos da certidão 

de fls. 156.

Os autos vieram-me conclusos.

É o relato do essencial.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Consoante relatado alhures, instalou-se neste feito cumprimento de 

sentença em virtude da condenação da instituição financeira ré a 

apresentar o contrato de concessão de crédito consignado celebrado com 

o demandante.

Ocorre que inobstante noticiado o falecimento do autor, denota-se dos 

autos que a obrigação foi inteiramente cumprida pelo banco requerido, não 

havendo motivos, portanto, que justifiquem o prosseguimento do feito, 

mesmo porque eventuais sucessores do falecido terão acesso aos autos, 

caso seja de interesse.

Logo, havendo o adimplemento da obrigação, a extinção da execução é 

medida de rigor, conforme preceitua o art. 924, inciso II, do novel Código 

de Processo Civil, in verbis:

“Art. 924. Extingue-se a execução quando:

I – a petição inicial foi indeferida;

II – a obrigação for satisfeita;

III – o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da 

dívida;

IV – o exequente renunciar ao crédito;

V – ocorrer a prescrição intercorrente”. (sem grifos no original)

Não se pode olvidar, por oportuno, que os ônus sucumbenciais – 

honorários advocatícios e custas processuais – foram inteiramente 

adimplidos pela parte vencida, inexistindo demais obrigações pendentes 

de cumprimento.

Posto isso, com fundamento no art. 924, inciso II, do novo Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente cumprimento de sentença, haja 

vista a satisfação da obrigação.

Sem custas e honorários advocatícios.

Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e anotações de 

praxe.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 76774 Nr: 1849-89.2017.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Márcia Vieira de Moura Rosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sky Brasil Serviços Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Bispo de Araújo Filho 

- OAB:OAB/MT 14537

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denner B. Mascarenhas 

Barbosa - OAB:OAB/MT 13.245-A

 Diante do exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do novel Código 

de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação 

para: (a) DETERMINAR que a requerida preste o serviço do “Combo Sky 

Full Top + Conteúdo Opcional Combate”, cobrando por esses dois (02) 

serviços a quantia mensal de R$ 282,00 (duzentos e oitenta e dois reais), 

durante um (01) ano, a partir da efetiva contratação (19.04.2017); (b) 

CONDENAR a requerida à devolução, em dobro, das quantias pagas a 

maior pela requerente, com a incidência de juros legais de 1% (um por 

cento) ao mês a partir da citação, e correção monetária pelo INPC a partir 

da data do recebimento dos valores; (c) CONDENAR a requerida ao 

pagamento de danos morais na importância de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais) a ser atualizada monetariamente pelo INPC e acrescida de juros 

legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso.Em vista 

da mínima sucumbência, CONDENO a requerida ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios os quais fixo em 10% (dez por 

cento) sobre o valor atualizado da condenação (NCPC, art. 85, § 

2º).Transitada em julgado, AGUARDE-SE a manifestação das partes em 15 

(quinze) dias, sem a qual DETERMINO a remessa dos autos ao arquivo, 

conforme preceitua o art. 1.006, da CNGC/MT.Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 74853 Nr: 967-30.2017.811.0014

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Silva de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMANOEL MARCOS FARIAS 

PINTO - OAB:10254/O

 DECRETO O SEU PERDIMENTO, devendo ela e as munições, se houver, 

serem encaminhados a Unidade do Exército Brasileiro para destruição, 

nos termos do art. 25 da Lei n.10.826/2003.DA FIANÇAQuanto ao valor 

depositado a título de fiança, determino que seja utilizado para o 

pagamento da multa imposta e da prestação pecuniária, consoante 

determina o artigo Art. 336 do Código de Processo Penal, in verbis: “O 

dinheiro ou objetos dados como fiança servirão ao pagamento das custas, 

da indenização do dano, da prestação pecuniária e da multa, se o réu for 

condenado. (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011)”.Transitada em 

julgado esta decisão, determino ainda:a) Oficie-se ao Cartório Distribuidor 

Local;b) Oficie-se ao Instituto de Identificação Estadual e Federal; c) 

Oficie-se ao TRE/MT; d) Expeça-se Guia de Execução Penal Definitiva, 

encaminhando-a ao Juízo competente.Após, arquive-se o presente feito, 

com as cautelas de estilo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.Poxoréu-MT, 27 de junho de 2018.Luciana Braga Simão 

TomazettiJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 28240 Nr: 746-91.2010.811.0014

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): I.R. da Rocha, Ione Ribeiro da Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador (a) Estadual - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 28240

VISTO,

Analisando os autos, verifica-se que a parte exequente vem postergando 

o curso processual, requerendo por diversas vezes à suspensão do feito, 

não apresentando manifestação que promova o regular prosseguimento 

desta ação.

Sendo assim, INDEFIRO o pedido retro, para a suspensão do feito.

Deste modo, INTIME-SE a parte exequente para promover regular 

andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do 

processo, nos termos do artigo 485, § 1º, do Código de Processo Civil.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 70385 Nr: 663-65.2016.811.0014

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José da Silva Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Benjamim de Oliveira - 

OAB:5.041/MT

 Processo nº 663-65.2016.811.0014 (Código 70385)
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Ação Penal

Autor: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Réu: José da Silva Ferreira

Vistos etc.

Preenchidos os requisitos legais (CPP, art.41), havendo prova da 

materialidade do fato e indícios suficientes de autoria, recebo a denúncia 

de fls.05, na forma em que foi posta em Juízo.

Cite-se o acusado para responder à acusação, por escrito, no prazo de 

10 (dez) dias, nos termos do artigo 396-A do Código de Processo Penal.

Consigne a advertência de que não apresentada a resposta no prazo 

legal, ou se o acusado, citado, não constituir defensor, o juiz nomeará 

defensor para oferecê-la, concedendo-lhe vista dos autos por 10 (dez) 

dias.

Requisite-se folha de antecedentes junto ao Instituto de Identificação de 

Mato Grosso e Instituto Nacional de Identificação.

Procedam-se as comunicações e requisições pertinentes, nos termos do 

item 7.5.1, IV, da CNGC.

Defiro o requerimento ministerial (fls.34/35), exceto a exigência de 

justificativa explícita quanto ao rol de testemunhas, ressalvada a aplicação 

oportuna do artigo 400, §1º, do Código de Processo Penal.

Cumpra-se.

Poxoréu (MT), 1º de junho de 2016.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 73803 Nr: 435-56.2017.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aprígio José de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Poxoréu - MT, Estado de Mato 

Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elson Sousa Miranda - OAB:/MT 

- 16.514

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dayse Crystina de Oliveira 

Lima - OAB:13890/MT, Willian Xavier Soares - OAB:OAB/MT 18249/O

 C E R T I D Ã O

ROSELY LOPES DE ARAÚJO, Gestora Judicial em substituição legal, lotada 

na Segunda Secretaria Cível/Criminal, desta Comarca de Poxoréu, Estado 

de Mato Grosso, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na forma 

da lei, etc.

Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007-CGJ 

(CNGC/MT) e Portaria n.º 01/2017/DF, impulsiono estes autos no sentido 

de intimar os advogados militantes nesta Comarca via DJE (Diário da 

Justiça Eletrônico), para que devolvam em Cartório todos os processos 

com carga a mais de 15 dias realizada na Segunda Secretaria desta 

Comarca.

Poxoréu/MT, 3 de abril de 2017.

Rosely Lopes de Araújo

 Gestora Judicial

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 60181 Nr: 1413-43.2011.811.0014

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiza Maria da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Luiz da Silva Araújo - 

OAB:3963/MT

 Certifico que procedo a intimação da parte executada, para no prazo 

legal, apresentyar as contrarrazões ao recurso de apelação interposto

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 78590 Nr: 436-07.2018.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luceni Francisca Dias de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elson Sousa Miranda - OAB:/MT 

- 16.514

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que procedo a intimação da parte autora, para no prazo legal, 

impugnar a contestação apresentada

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 78456 Nr: 370-27.2018.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Onice Gonçalves da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emanoel Marcos Farias Pinto - 

OAB:10.254

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que procedo a intimação da parte autora, para no prazo legal, 

impugnar a contestação apresentada

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 77266 Nr: 2113-09.2017.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Benicio Severino Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elson Sousa Miranda - OAB:/MT 

- 16.514

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que procedo a intimação da parte autora, para no prazo legal, 

apresentar as contrarrazões ao recurso de apelação interposto

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 67572 Nr: 967-98.2015.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MCF, Gilda Castro Pinheiro Brandão

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Itau seguros S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marlon César Silva Moraes - 

OAB:5629

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Chagas Correa da 

Silva - OAB:MT/8184-A

 Certifico que procedo a intimação da parte autora, para no prazo legal, 

apresentar as contrarrões ao recurso de apelação interposto

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 2868 Nr: 373-46.1999.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Newton Francisco da Conceição Júnior, Nilson 

Francisco de Souza, Terezinha Pires Borges da Conceição

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública Estadual

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geraldo Roberto Pesce - 

OAB:5137, Nercino Lázaro Rodrigues - OAB:4405-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sonia Marisa Dias Dib - 
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OAB:000

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007-CGJ e 

Portaria n.º 01/2017/DF, impulsiono estes autos ao setor de Expedição de 

Matéria de Imprensa, com a finalidade de intimar a Parte AUTORA através 

do seu advogado, via DJE – (Diário da Justiça eletrônica), para, ciência 

dos documentos juntados às fls. 549/552, e, querendo, no prazo até 5 

(cinco) dias manifestar-se o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 27015 Nr: 977-55.2009.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Claudia Aparecida Macedo de Rezende Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A- Ag. Pox.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Benjamim de Oliveira - 

OAB:5.041/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, Gustavo Amato Pissini - OAB:13842-A/MT

 Certifico que procedo a intimação da parte autora, para no prazo legal, 

manifestar-se acercva do petitório acostado nos autos por derradeiro

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 76717 Nr: 1825-61.2017.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: John Sergio Pereira Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marisa José de Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucimara Xavier Alves - 

OAB:MT - 19928/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que procedo a intimação da parte autora, para no prazo legal, 

manifestar-se promiovendo regular andamento no feito

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 75402 Nr: 1226-25.2017.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Laurita Silva Xavier

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Poxoréu-MT, Poxoréu-Previ - 

Fundo de Previdência dos Servidores do Município

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valtércio Teixeira de Oliveira - 

OAB:19365-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Willian Xavier Soares - 

OAB:18249-0, Maiaria Cristina da Silva Rosa - OAB:23703-0

 Certifico que procedo a intimação das partes, para no prazo legal, 

apresenarem as provas que pretendem produzir

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 73610 Nr: 314-28.2017.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rejane Barbosa Nalon Vilela

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Poxoréu - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Oscar Alves da Silva Júnior - 

OAB:18917/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dayse Crystina de Oliveira 

Lima - OAB:13890/MT, Willian Xavier Soares - OAB:OAB/MT 18249/O

 Certifico que procedo a intimação da parte autora, para no prazo legal, 

apresentar as contrarrazões ao recurso de apelação interposto

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 72986 Nr: 2160-17.2016.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jailton Costa Xavier

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Poxoréu - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Oscar Alves da Silva Júnior - 

OAB:18917/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dayse Crystina de Oliveira 

Lima - OAB:13890/MT

 Certifico que procedo a intimação parte autora, para no prazo legal, 

apresentarem as contrarrazões ao recurso interposto

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 61163 Nr: 853-67.2012.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Rita de Cassia Lanza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Finasa S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Álvaro Menezes - OAB:13322

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Paula Villela Nanô - 

OAB:16.297/MT, Mauro Paulo Galera Mari - OAB:/ 3056

 Certifico, que a sentença prolatada nos autos transitou livremente em 

julgado

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 76831 Nr: 1876-72.2017.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Loredane Marinho Pariz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios de Seguros 

DPVAT S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucimara Xavier Alves - 

OAB:MT - 19928/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:MT 12903/O, Renato Chagas Correa da Silva - OAB:MT/8184-A

 Certifico que procedo a intimação das partes, para no prazo legal, 

apresenarem as provas que pretendem produzir

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 60911 Nr: 605-04.2012.811.0014

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jorandino Batista de Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Benjamim de Oliveira - 

OAB:5.041/MT

 Certidico que procedo a intimação da defesa do denunciado, para no 

prazo legal, manifestgar-se sobre a testemunha não localização da 

testemunha Francisco de Souza Filho

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 64446 Nr: 885-04.2014.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agnaldo Francisco da Luz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Poxoréu - MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Janaina Rossarolla Bando - 

OAB:12.951

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ronan de Oliveira Souza - 

OAB:4099, Willian Xavier Soares - OAB:OAB/MT 18249/O

 Processo nº 885-04.2014.811.0014 (Código 64446)

VISTO,

 Cuida-se de cumprimento de sentença intentado por AGNALDO 

FRANCISCO DA LUZ em face do MUNICÍPIO DE POXORÉU/MT, em que o 

credor postula pela busca de ativos financeiros nas contas bancários do 

ente executado (fls. 136).

Todavia, é de trivial sabença que em sede de execução contra a fazenda 

pública, o pagamento do crédito deve observar, estritamente, a regra 

insculpida no art. 100 da Constituição Federal da República, tanto é que já 

foi expedido o respectivo ofício requisitório às fls. 134/135.

Deste modo, INDEFIRO o pleito de fls. 136.

Sem prejuízo, DILIGENCIE-SE, a secretaria, acerca do adimplemento das 

RPVs expedidas nos autos.

Por fim, RETIFIQUE-SE a capa dos autos, adequando-se ao procedimento 

correlato.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 79961 Nr: 1031-06.2018.811.0014

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Juízo de Direito da Vara Única Criminal da Comarca de 

Primavera do Leste/MT, Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Samuel Alves do Carmo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alfredo de Oliveira Woyda - 

OAB:7719-B

 VISTO,

Atenta a finalidade do ato deprecado, DESIGNO a data de 18 de julho de 

2018, às 15h30min, para a inquirição da testemunha ANA JULIA SOARES 

POSTAL, conforme deprecado.

Ainda, DETERMINO seja intimado como requerido na missiva.

COMUNIQUE-SE ao juízo deprecante o recebimento desta, bem como 

informe a data da audiência solicitando as intimações necessárias – 

partes e respectivos advogados, além do envio de cópia da resposta à 

acusação.

CIENTIFIQUE-SE o Ministério Público e INTIME-SE o advogado constituído 

pelo réu.

Intimações e requisições necessárias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000297-38.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

NELCINO PEDROSO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ITALA KASSIA ALVES ROCHA OAB - MT0019523A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO SENTENÇA VISTO, Cuida-se de ação declaratória de 

inexistência de débito c/c indenização por danos morais ajuizada por 

NELCINO PEDROSO DOS SANTOS em face de VIVO S/A, ambos 

qualificados nos autos. O autor, antes mesmo de recebida a inicial, postula 

pela desistência da ação, diante da distribuição da mesma em duplicidade. 

Os autos vieram-me conclusos. É o relato do essencial. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Perlustrando os autos, vislumbra-se que estes comportam 

extinção com fulcro no artigo 485, inc. VIII, do novo Código de Processo 

Civil, uma vez que a parte autora manifestou o seu desinteresse no 

prosseguimento do feito. Soma-se que a parte adversa não foi citada, de 

modo que prescindível sua manifestação. Com essas considerações, 

HOMOLOGO o pedido de desistência e, por consequência, JULGO 

EXTINTO o feito, com fulcro no que dispõe o artigo 485, inciso VIII, do novo 

Código de Processo Civil. CONDENO o autor ao pagamento das custas 

processuais, contudo, DEFIRO-LHE a gratuidade de justiça e SUSPENDO a 

exigibilidade da cobrança. Por outro lado, SEM honorários adventícios, 

porquanto não houve a angularização da lide. Transitada em julgado, 

ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e formalidades de estilo. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Poxoréu/MT, 03 de julho de 2018. 

Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000225-51.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

JENIFER GABRIELA MUNDIM MIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIMAR AZEVEDO SELVATICO OAB - MT21282/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRESSAN HATAKEYAMA & CIA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALFREDO DE OLIVEIRA WOYDA OAB - MT0007719A-B (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DESPACHO Processo: 

1000225-51.2018.8.11.0014. REQUERENTE: JENIFER GABRIELA MUNDIM 

MIRA REQUERIDO: BRESSAN HATAKEYAMA & CIA LTDA VISTO, Ante a 

inconsistência de informação da ata de audiência de id 13927014. 

Intime-se a parte promovente para que informe no prazo de 10 (dez) dias, 

a desistência do processo. Cumpra-se, expedindo o necessário. Poxoréu 

– MT, 03 de julho de 2018. Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010222-07.2016.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS CORREIA DE MAGALHAES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRO EDUCACIONAL PODIO LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DESPACHO Processo: 

8010222-07.2016.8.11.0014. EXEQUENTE: MARCOS CORREIA DE 

MAGALHAES EXECUTADO: CENTRO EDUCACIONAL PODIO LTDA - ME 

VISTO, De início chamo o feito a ordem para revogar o despacho de id 

13706201. Trata-se de requerimento de cumprimento de sentença 

intentado por MARCOS CORREIA DE MAGALHÃES em face de CENTRO 

EDUCACIONAL PODIO LTDA - MR, ambos devidamente qualificados nos 

autos. Intime-se a parte executada para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

providencie a entrega do diploma a parte promovente, conforme 

determinado na sentença, sob pena de multa diária no valor de R$ 200,00 

(duzentos reais), nos termos do artigo 523 do Código de Processo Civil. 

Intime-se Cumpra-se, expedindo o necessário. Poxoréu – MT, 03 de julho 

de 2018. Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010063-35.2014.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

LAURENCIA VALEJO DA CHAGA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCAS ALVES LIMA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DESPACHO Processo: 

8010063-35.2014.8.11.0014. EXEQUENTE: LAURENCIA VALEJO DA 

CHAGA EXECUTADO: LUCAS ALVES LIMA VISTO, Proceda-se a 

secretaria a atualização do débito. Após, voltem-me os autos conclusos. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Poxoréu – MT, 29 de junho de 2018. 

Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102874/7/2018 Página 647 de 859



Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000007-57.2017.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

ERONIAS PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO BISPO DE ARAUJO FILHO OAB - MT0014537A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DESPACHO Processo: 

1000007-57.2017.8.11.0014. REQUERENTE: ERONIAS PEREIRA DA SILVA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

VISTO, INTIMEM-SE as partes acerca do retorno dos autos a este Juizado 

Especial Cível. Após, decorrido o prazo de 15 (quinze) dias sem 

manifestação, certifique-se, remetendo-se, em seguida, os autos AO 

ARQUIVO, com as baixas e anotações de estilo. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Poxoréu – MT, 29 de junho de 2018. Luciana Braga Simão 

Tomazetti Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010141-58.2016.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

DALVANI PEREIRA DE SOUSA MARQUES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TATIANA MARIA CZUI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DESPACHO Processo: 

8010141-58.2016.8.11.0014. EXEQUENTE: DALVANI PEREIRA DE SOUSA 

MARQUES EXECUTADO: TATIANA MARIA CZUI VISTO, Trata-se de 

requerimento de cumprimento de sentença intentado por DALVANI 

PEREIRA DE SOUSA MARQUES em face de TATIANA MARIA CZUI, ambos 

devidamente qualificados nos autos. Intime-se a parte vencida para que 

cumpra a sentença, no prazo de 15 (quinze) dias, ficando advertida que o 

descumprimento acarretará a incidência de multa, no percentual de 10% 

(dez por cento) sobre o montante da condenação. Cumpra-se, expedindo 

o necessário. Poxoréu – MT, 29 de junho de 2018. Luciana Braga Simão 

Tomazetti Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010034-77.2017.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO PEDRO SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALLINY LORRAINE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DESPACHO Processo: 

8010034-77.2017.8.11.0014. EXEQUENTE: RENATO PEDRO SILVA 

EXECUTADO: ALLINY LORRAINE VISTO, Ante a ausência de cálculo 

atualizado indefiro o pedido da certidão de id. 13786019. Proceda-se a 

secretaria a atualização do débito. Após voltem-me os autos conclusos. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Poxoréu – MT, 29 de junho de 2018. 

Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010031-25.2017.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ITALA KASSIA ALVES ROCHA OAB - MT0019523A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DESPACHO Processo: 

8010031-25.2017.8.11.0014. REQUERENTE: ANA MARIA DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

VISTO, Trata-se de requerimento de cumprimento de sentença intentado 

por ANA MARIA DE OLIVEIRA em face de ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, ambos devidamente qualificados nos 

autos. INTIME-SE a parte vencida para que cumpra a sentença, no prazo 

de 15 (quinze) dias, ficando advertida que o descumprimento acarretará a 

incidência de multa, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o 

montante da condenação. Cumpra-se, expedindo o necessário. Poxoréu – 

MT, 29 de junho de 2018. Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000013-30.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA RAMALHO DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DESPACHO Processo: 

1000013-30.2018.8.11.0014. EXEQUENTE: MARIA APARECIDA RAMALHO 

DE OLIVEIRA EXECUTADO: VIVO S.A. VISTO, Trata-se de requerimento de 

cumprimento de sentença intentado por MARIA APARECIDA RAMALHO DE 

OLIVEIRA em face de VIVO S.A, ambos devidamente qualificados nos 

autos. INTIME-SE a parte vencida para que cumpra a sentença, no prazo 

de 15 (quinze) dias, ficando advertida que o descumprimento acarretará a 

incidência de multa, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o 

montante da condenação. Cumpra-se, expedindo o necessário. Poxoréu – 

MT, 29 de junho de 2018. Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000015-97.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE TAVARES RIBEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DESPACHO Processo: 

1000015-97.2018.8.11.0014. EXEQUENTE: SIMONE TAVARES RIBEIRO 

EXECUTADO: VIVO S.A. VISTO, Trata-se de requerimento de cumprimento 

de sentença intentado por SIMONE TAVARES RIBEIRO em face de VIVO 

S.A, ambos devidamente qualificados nos autos. INTIME-SE a parte 

vencida para que cumpra a sentença, no prazo de 15 (quinze) dias, 

ficando advertida que o descumprimento acarretará a incidência de multa, 

no percentual de 10% (dez por cento) sobre o montante da condenação. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Poxoréu – MT, 29 de junho de 2018. 

Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010042-88.2016.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

GEOVAN BRAGA VAZ (EXEQUENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

VALTERCIO TEIXEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0019365A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE VICENTE OLIVEIRA SANTOS DA PAZ OAB - RJ0201080A 

(ADVOGADO)

DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE OAB - MG0056543A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DESPACHO Processo: 

8010042-88.2016.8.11.0014. EXEQUENTE: GEOVAN BRAGA VAZ 

EXECUTADO: VIA VAREJO S/A VISTO, Ante o teor da certidão de id 

13834690, intime-se o exequente para dar prosseguimento ao feito, no 

prazo legal, requerendo o que entender lhe seja de direito, sob pena de 

extinção e arquivamento do feito, nos termos do artigo 485, § 1º, do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Poxoréu/MT, 28 de junho de 2018. Luciana Braga Simão 

Tomazetti Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000001-50.2017.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

ANNA CARLA NERY MANDU SILVA E SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ITALA KASSIA ALVES ROCHA OAB - MT0019523A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTANTEVIRTUAL.COM.BR SERVICOS DE BUSCA NA INTERNET LTDA - 

EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DESPACHO Processo: 

1000001-50.2017.8.11.0014. EXEQUENTE: ANNA CARLA NERY MANDU 

SILVA E SILVA EXECUTADO: ESTANTEVIRTUAL.COM.BR SERVICOS DE 

BUSCA NA INTERNET LTDA - EPP VISTO, Trata-se de requerimento de 

cumprimento de sentença intentado por ANNA CARLA NERY MANDU 

SILVA E SILVA em face de ESTANTE VIRTUAL – SERVIÇOS DE BUSCA 

NA INTERNET LTDA, todos devidamente qualificados nos autos. INTIME-SE 

a parte vencida para que cumpra a sentença, no prazo de 15 (quinze) 

dias, ficando advertida que o descumprimento acarretará a incidência de 

multa, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o montante da 

condenação. Cumpra-se, expedindo o necessário. Poxoréu – MT, 03 de 

julho de 2018. Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000235-95.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

ALFREDO BATISTA MACEDO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMANOEL MARCOSFARIAS PINTO OAB - MT0010254S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCAS ALVES LIMA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU SENTENÇA Processo: 

1000235-95.2018.8.11.0014. REQUERENTE: ALFREDO BATISTA MACEDO 

- ME REQUERIDO: LUCAS ALVES LIMA Vistos, Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA ajuizada por ALFREDO BATISTA MACEDO - ME, em face de 

LUCAS ALVES LIMA, ambos devidamente qualificadas nos autos. 

Realizada audiência de conciliação (id 13937009), as partes entabularam 

acordo em que parte promovida se compromete a pagar o valor de R$ 

4.000,00 (quatro mil) reais, a parte promovente, sendo R$ 200,00 

(duzentos) reais de entrada para o dia 29/07/2018, e o restante divido em 

19 (dezenove) parcelas de R$ 200,00 (duzentos) reais, a serem pagas 

todo dia 10 (dez) dos meses subsequentes. Por fim, aduz ainda que o 

promovente recebera como parte do pagamento uma antena de celular, os 

cabos e o repetidor de sinal de celular. Vieram-me os autos conclusos 

para deliberação. É a síntese do relatório. Fundamento e decido. 

Analisando os autos, verifico que houve acordo entre as partes litigantes, 

as quais estabelecem parâmetros para a resolução completa do objeto 

jurídico perseguido nestes autos, razão pela qual pugnam pela 

homologação do acordo e, em consequência, requerem a extinção do 

feito. Assim sendo, como as partes apresentaram ao juízo solução 

pacificadora para o litígio nos e sendo direito transigível, devida é a 

homologação por ato judicial. Ante o exposto, HOMOLOGO, por sentença, 

o ACORDO entabulado no evento nº 13597938, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, inclusive a constituição de título judicial para fins 

executivos, se for o caso, fazendo seus termos parte integrante desta 

decisão, e, por consequência, JULGO EXTINTO o processo, com 

resolução do mérito, nos termos do artigo 487, III, b, do Código de 

Processo Civil. Sem custas em razão da gratuidade processual. Após o 

trânsito em julgado e remetam-se os autos ao arquivo definitivo, com as 

baixas e anotações necessárias. Cumpra-se, expedindo o necessário, 

com as cautelas de estilo. Poxoréu/MT, 03 de julho de 2018. Luciana Braga 

Simão Tomazetti Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000230-73.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

ALFREDO BATISTA MACEDO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMANOEL MARCOSFARIAS PINTO OAB - MT0010254S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDMILSON FERREIRA DE LISBOA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU SENTENÇA Processo: 

1000230-73.2018.8.11.0014. REQUERENTE: ALFREDO BATISTA MACEDO 

- ME REQUERIDO: EDMILSON FERREIRA DE LISBOA Vistos, Trata-se de 

AÇÃO DE COBRANÇA ajuizada por ALFREDO BATISTA MACEDO - ME, em 

face de EDMILSON FERREIRA DE LISBOA, ambos devidamente 

qualificadas nos autos. Realizada audiência de conciliação (id 13937137), 

as partes entabularam acordo em que parte promovida se compromete a 

pagar o valor de R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos) reais, a parte 

promovente, sendo R$ 575,00 (quinhentos e setenta e cinco) reais de 

entrada, a ser paga até o dia 10/07/2018, e o restante divido em 03 (três) 

parcelas de R$ 575,00 (quinhentos e setenta e cinco) reais, a serem 

pagas todo dia 10 (dez) dos meses subsequentes. Vieram-me os autos 

conclusos para deliberação. É a síntese do relatório. Fundamento e 

decido. Analisando os autos, verifico que houve acordo entre as partes 

litigantes, as quais estabelecem parâmetros para a resolução completa do 

objeto jurídico perseguido nestes autos, razão pela qual pugnam pela 

homologação do acordo e, em consequência, requerem a extinção do 

feito. Assim sendo, como as partes apresentaram ao juízo solução 

pacificadora para o litígio nos e sendo direito transigível, devida é a 

homologação por ato judicial. Ante o exposto, HOMOLOGO, por sentença, 

o ACORDO entabulado no evento nº 13597938, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, inclusive a constituição de título judicial para fins 

executivos, se for o caso, fazendo seus termos parte integrante desta 

decisão, e, por consequência, JULGO EXTINTO o processo, com 

resolução do mérito, nos termos do artigo 487, III, b, do Código de 

Processo Civil. Sem custas em razão da gratuidade processual. Após o 

trânsito em julgado e remetam-se os autos ao arquivo definitivo, com as 

baixas e anotações necessárias. Cumpra-se, expedindo o necessário, 

com as cautelas de estilo. Poxoréu/MT, 03 de julho de 2018. Luciana Braga 

Simão Tomazetti Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000113-82.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

GEOVANE DE FREITAS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO)
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Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU SENTENÇA Processo: 

1000113-82.2018.8.11.0014. REQUERENTE: GEOVANE DE FREITAS SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, Trata-se de AÇÃO ANULATÓRIA DE 

NEGÓCIO JURÍDICO C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS ajuizada por GEOVANE DE FREITAS SILVA em face 

de VIVO S/A, devidamente qualificadas nos autos. No id nº 13827923, a 

parte promovente requereu a desistência da ação, nos termos do 

Enunciado n.º 90 do FONAJE. Vieram os autos conclusos. É o relatório. 

Fundamento e decido. Analisando os autos, verifico que a parte 

requerente informa o desinteresse no prosseguimento da ação, razão pela 

qual a extinção do processo é medida que se impõe. Ante o exposto, 

HOMOLOGO o pedido de desistência e, por consequência, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 

485, VIII, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios. Intime-se. Baixas e anotações de praxe. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Poxoréu/MT, 29 de junho de 2018. 

Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000111-15.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAM SOUZA LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU SENTENÇA Processo: 

1000111-15.2018.8.11.0014. REQUERENTE: WILLIAM SOUZA LOPES 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, Trata-se de AÇÃO 

ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizada por WILLIAN SOUZA LOPES 

em face de BANCO BRADESCO S.A, devidamente qualificadas nos autos. 

No id nº 13814997, a parte promovente requereu a desistência da ação, 

nos termos do Enunciado n.º 90 do FONAJE. Vieram os autos conclusos. 

É o relatório. Fundamento e decido. Analisando os autos, verifico que a 

parte requerente informa o desinteresse no prosseguimento da ação, 

razão pela qual a extinção do processo é medida que se impõe. Ante o 

exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência e, por consequência, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, nos termos do 

artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios. Intime-se. Baixas e anotações de praxe. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Poxoréu/MT, 29 de junho de 2018. 

Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000109-45.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

GILLIAN CARLOS BULHOES SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU SENTENÇA Processo: 

1000109-45.2018.8.11.0014. REQUERENTE: GILLIAN CARLOS BULHOES 

SANTOS REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, Trata-se de AÇÃO ANULATÓRIA 

DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS ajuizada por GILLIAN CARLOS BULHOES SANTOS 

em face de VIVO S/A, devidamente qualificadas nos autos. No id nº 

13826433, a parte promovente requereu a desistência da ação, nos 

termos do Enunciado n.º 90 do FONAJE. Vieram os autos conclusos. É o 

relatório. Fundamento e decido. Analisando os autos, verifico que a parte 

requerente informa o desinteresse no prosseguimento da ação, razão pela 

qual a extinção do processo é medida que se impõe. Ante o exposto, 

HOMOLOGO o pedido de desistência e, por consequência, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 

485, VIII, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios. Intime-se. Baixas e anotações de praxe. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Poxoréu/MT, 29 de junho de 2018. 

Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000106-90.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

SILVONETO MARTINS DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU SENTENÇA Processo: 

1000106-90.2018.8.11.0014. REQUERENTE: SILVONETO MARTINS DE 

SOUSA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, Trata-se de AÇÃO ANULATÓRIA 

DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS ajuizada por SILVONETO MARTINS DE SOUSA em 

face de VIVO S/A, devidamente qualificadas nos autos. No id nº 

13814980, a parte promovente requereu a desistência da ação, nos 

termos do Enunciado n.º 90 do FONAJE. Vieram os autos conclusos. É o 

relatório. Fundamento e decido. Analisando os autos, verifico que a parte 

requerente informa o desinteresse no prosseguimento da ação, razão pela 

qual a extinção do processo é medida que se impõe. Ante o exposto, 

HOMOLOGO o pedido de desistência e, por consequência, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 

485, VIII, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios. Intime-se. Baixas e anotações de praxe. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Poxoréu/MT, 29 de junho de 2018. 

Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000105-08.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

JERVENEY SILVA CONDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU SENTENÇA Processo: 

1000105-08.2018.8.11.0014. REQUERENTE: JERVENEY SILVA CONDE 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, Trata-se de AÇÃO ANULATÓRIA DE 

NEGÓCIO JURÍDICO C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS ajuizada por JERVENEY SILVA CONDE em face de 

VIVO S/A, devidamente qualificados nos autos. No ID nº 13814963, a 

parte promovente requereu a desistência da ação, com fundamento no 

Enunciado n.º 90 do FONAJE. Vieram os autos conclusos. É o relatório. 

Fundamento e decido. Analisando os autos, verifico que a parte 

requerente informa o desinteresse no prosseguimento da ação, razão pela 

qual a extinção do processo é medida que se impõe. Ante o exposto, 

HOMOLOGO o pedido de desistência e, por consequência, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 

485, VIII, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios. Intime-se. Baixas e anotações de praxe. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Poxoréu/MT, 29 de junho de 2018. 
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Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Comarca de São José do Rio Claro

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 24/2018-CNPar

A Excelentíssima Senhora Doutora CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO, 

MMª. Juíza de Direito Diretora do Foro da Comarca de São José do Rio 

Claro, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, etc...

 Considerando o disposto na Portaria n° 497/2010/DGTJ, de 15.6.2010, que 

recomenda procedimentos a serem adotados pela Coordenadoria de 

Recursos Humanos (TJ), Gestores Gerais (Comarcas) e Gestores 

Administrativos 2 (Juizados Especiais), quanto à nomeação de servidores 

para o exercício de cargos em comissão;

 Considerando, mais especificamente, o art. 1°, “a.1” da Portaria acima 

mencionada, no que se refere à Declaração de Parentesco;

 R E S O L V E:

 DESIGNAR a Senhora ARHIANE GOMES DA MATA – Analista Judiciária – 

matrícula 21763 para o cargo de Assessora de Gabinete I – do Gabinete 

da Primeira Vara Judicial desta Comarca, com efeitos a partir da 

publicação desta.

 Publique-se, registre-se e cumpra-se, remetendo-se cópia desta ao 

Departamento de Recursos Humanos do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso.

 São José do Rio Claro, 28 de junho de 2018.

 Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Juíza de Direito Diretora do Foro

PORTARIA 23/2018-CNPar

A Excelentíssima Senhora Doutora CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO, 

MMª. Juíza de Direito Diretora do Foro da Comarca de São José do Rio 

Claro, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, etc...

 Considerando o disposto na Portaria n° 497/2010/DGTJ, de 15.6.2010, que 

recomenda procedimentos a serem adotados pela Coordenadoria de 

Recursos Humanos (TJ), Gestores Gerais (Comarcas) e Gestores 

Administrativos 2 (Juizados Especiais), quanto à nomeação de servidores 

para o exercício de cargos em comissão;

 Considerando, mais especificamente, o art. 1°, “a.1” da Portaria acima 

mencionada, no que se refere à Declaração de Parentesco;

 R E S O L V E:

 DESIGNAR a Senhora ARHIANE GOMES DA MATA – Analista Judiciária – 

matrícula 21763 para o cargo de Assessora de Gabinete I – do Gabinete 

da Primeira Vara Judicial desta Comarca, com efeitos a partir da 

publicação desta.

 Publique-se, registre-se e cumpra-se, remetendo-se cópia desta ao 

Departamento de Recursos Humanos do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso.

 São José do Rio Claro, 28 de junho de 2018.

 Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Juíza de Direito Diretora do Foro

PORTARIA Nº 22/2018-CNPar

A Excelentíssima Senhora Doutora CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO, 

MMª. Juíza de Direito Diretora do Foro da Comarca de São José do Rio 

Claro, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, etc...

 Considerando o disposto na Portaria n° 497/2010/DGTJ, de 15.6.2010, que 

recomenda procedimentos a serem adotados pela Coordenadoria de 

Recursos Humanos (TJ), Gestores Gerais (Comarcas) e Gestores 

Administrativos 2 (Juizados Especiais), quanto à nomeação de servidores 

para o exercício de cargos em comissão;

 Considerando, mais especificamente, o art. 1°, “a.1” da Portaria acima 

mencionada, no que se refere à Declaração de Parentesco;

 R E S O L V E:

 DESIGNAR a Senhora ARHIANE GOMES DA MATA – Analista Judiciária – 

matrícula 21763 para o cargo de Assessora de Gabinete I – do Gabinete 

da Primeira Vara Judicial desta Comarca, com efeitos a partir da 

publicação desta.

 Publique-se, registre-se e cumpra-se, remetendo-se cópia desta ao 

Departamento de Recursos Humanos do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso.

 São José do Rio Claro, 28 de junho de 2018.

 Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Juíza de Direito Diretora do Foro

PORTARIA Nº 22/2018-CNPar

A Excelentíssima Senhora Doutora CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO, 

MMª. Juíza de Direito Diretora do Foro da Comarca de São José do Rio 

Claro, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, etc...

 Considerando o disposto na Portaria n° 497/2010/DGTJ, de 15.6.2010, que 

recomenda procedimentos a serem adotados pela Coordenadoria de 

Recursos Humanos (TJ), Gestores Gerais (Comarcas) e Gestores 

Administrativos 2 (Juizados Especiais), quanto à nomeação de servidores 

para o exercício de cargos em comissão;

 Considerando, mais especificamente, o art. 1°, “a.1” da Portaria acima 

mencionada, no que se refere à Declaração de Parentesco;

 R E S O L V E:

 DESIGNAR a Senhora ARHIANE GOMES DA MATA – Analista Judiciária – 

matrícula 21763 para o cargo de Assessora de Gabinete I – do Gabinete 

da Primeira Vara Judicial desta Comarca, com efeitos a partir da 

publicação desta.

 Publique-se, registre-se e cumpra-se, remetendo-se cópia desta ao 

Departamento de Recursos Humanos do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso.

 São José do Rio Claro, 28 de junho de 2018.

 Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Juíza de Direito Diretora do Foro

PORTARIA N. 25/2018-CNPar

A Excelentíssima Senhora Doutora Cristhiane Trombini Puia Baggio, MMª. 

Juíza de Direito Diretora do Fórum da Comarca de São José do Rio Claro, 

Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, etc...

 Considerando o disposto na Portaria n° 497/2010/DGTJ, de 15.6.2010, que 

recomenda procedimentos a serem adotados pela Coordenadoria de 

Recursos Humanos (TJ), Gestores Gerais (Comarcas) e Gestores 

Administrativos 2 (Juizados Especiais), quanto à nomeação de servidores 

para o exercício de cargos em comissão;

 Considerando, mais especificamente, o art. 1°, “a.1” da Portaria acima 

mencionada, no que se refere à Declaração de Parentesco;

 Considerando, ainda o usufruto de 30 (trinta) dias de férias da servidora 

Gilvone Lima Fischer-matrícula 4143.

 RESOLVE:

 DESIGNAR a servidora ADRIANA CALHEIROS MORETTI, Técnica 

Judiciária, matrícula nº 24560, para desempenhar as funções de Gestora 

Judiciária Substituta do Juizado Especial Cível e Criminal desta Comarca, 

no período de 02.07.2018 a 31.07.2018, em virtude de usufruto de 30 

(trinta) dias de férias do Exercício/2018 da titular: GILVONE LIMA FISCHER, 

matrícula nº 4143.

 Publique-se, registre-se e cumpra-se, remetendo-se cópia desta ao 

Departamento de Recursos Humanos do E.Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso.

 São José do Rio Claro, 03 de julho de 2018.

Cristhiane Trombini Puia Baggio

Juíza de Direito Diretora do Foro

1ª Vara

Intimação

Certidão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000336-75.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

CONSEG ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA SMAIL DE MORAES OAB - PR63694 (ADVOGADO)

NATHALIA KOWALSKI FONTANA OAB - PR44056 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO ROBERTO MATIAS (REQUERIDO)

 

Pelo presente, intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte 

autora, para providenciar o pagamento de diligência de Oficial de Justiça, 

no valor de R$ 30,00 (trinta reais). Outrossim, informo que o valor 

mencionado deverá ser recolhido mediante guia a ser expedida no 

seguinte endereço eletrônico: www.tjmt.jus.br > Serviços > Guias > 

Diligências > Emissão de guia de diligência, devendo ser juntado o 

comprovante do pagamento nos autos, mediante petição, nos termos do 
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Provimento nº 07/2017 – CGJ.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000302-03.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIAN CRISTINA RAHMAN MUHL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ERICO SONTAG (REQUERIDO)

FLAVIO ALEXANDRE SONTAG (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS FELIPE LAMMEL OAB - MT0007133A (ADVOGADO)

 

Certifico e dou fé que o comprovante de pagamento da guia de 

recolhimento número 71474, juntada no dia 03/07/2018 (ID 13970843), 

corresponde à guia de distribuição de carta precatória, sendo que a parte 

autora fora intimada no dia 26/06/2018 (evento 16260728), para realizar 

pagamento de diligência do oficial de justiça.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 63027 Nr: 616-34.2016.811.0033

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIA MARIA PEREIRA DA SILVA MARTELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ NAPOLEÃO DE OLIVEIRA, PAULO 

SÉRGIO LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISABEL JUNG - OAB:17.220-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora para que, no prazo legal, comprove nos autos a 

distribuição da carta precatória expedida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 29599 Nr: 347-68.2011.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSÉ DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Havendo arguição de preliminares em defesa, f. 199/208, intime-se a parte 

autora para impugnação à contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 21212 Nr: 1063-03.2008.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSILEI GOMES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto,

 1. Homologo o cálculo apresentado pelo exequente, vez que inexiste 

oposição por parte da executada, f. 190, conforme petição de f. 191v.

2. Expeça-se o competente Precatório/Requisitório de Pequeno Valor - 

RPV-, nos termos da Resolução nº. 438, de 30.05.05, do Conselho da 

Justiça Federal, com as cautelas de estilo, requisitando o pagamento por 

intermédio do Desembargador Federal Presidente do Tribunal Regional 

Federal da 1ª Região.

3. Cumpra-se, expedindo-se o necessário, momento em que a parte 

exeqüente deverá impulsionar o feito, em 5 (cinco) dias, devendo informar 

acerca de eventual satisfação integral de seu crédito para fins de 

extinção da execução.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 29616 Nr: 364-07.2011.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: QUELE FRANCISCA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto,

 1. Homologo o cálculo apresentado pelo exequente, vez que inexiste 

oposição por parte da executada, f. 181v, conforme petição de f. 182v.

2. Expeça-se o competente Precatório/Requisitório de Pequeno Valor - 

RPV-, nos termos da Resolução nº. 438, de 30.05.05, do Conselho da 

Justiça Federal, com as cautelas de estilo, requisitando o pagamento por 

intermédio do Desembargador Federal Presidente do Tribunal Regional 

Federal da 1ª Região.

3. Cumpra-se, expedindo-se o necessário, momento em que a parte 

exeqüente deverá impulsionar o feito, em 5 (cinco) dias, devendo informar 

acerca de eventual satisfação integral de seu crédito para fins de 

extinção da execução.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 21777 Nr: 1622-57.2008.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERA LUCIA CANDIDO DE MADUREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto,

Considerando o retorno dos autos da instância superior, determino a 

intimação das partes para impulsionar o feito, no prazo de 5 (cinco) dias, 

devendo requerer o que de direito, sob pena de arquivamento.

Em nada requerido, certifique e arquivem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 15253 Nr: 383-86.2006.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUELI PESSOA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANESSA PIVATTO - 

OAB:9545-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LILIANE CAMPANELLI OHARA 

- OAB:MATR. 1378646

 Visto.

Cumpra-se as determinações de f. 234.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 57568 Nr: 2709-38.2014.811.0033

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMAVE EMPREITEIRA DE OBRAS E SERVIÇOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA DO MUNICIPIO 

DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELLE SILVA MORANDI - 

OAB:15961

 Visto.

Sobre o pedido de desistência de f. 53, intime-se o executado para 

manifestação, em 5 (cinco) dias.
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Em caso de concordância ou inércia, certifique e voltem conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 71427 Nr: 1919-49.2017.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIA ALIENDES LHOPES ME, MARCIA ALIENDES 

LHOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYCON GLEISON FURLAN 

PICININ - OAB:16.158-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A

 Intimo a parte requerida para que, no prazo legal, apresente as 

contrarrazões ao recurso de apelação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 8314 Nr: 124-62.2004.811.0033

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADILSON ROQUE TEIXEIRA, ITAMAR JORGE TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ANTONIO LOPES DA CRUZ, 

MARCELO RODRIGUES LOPES DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO VALENTE - 

OAB:8.116-B/MT, PEDRO GILMAR VAN DER SAND - OAB:4207/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ari Silvestri - OAB:2288-A/MT

 Visto.

Em atenção à decisão de f. 292v, HOMOLOGO o pedido de desistência 

formulado pela parte autora em relação ao requerido Marcelo Rodrigues da 

Cruz, f. 221, devendo serem retificados autuação e apolo.

Como consequência, intime-se o requerido, Marcos Antonio Lopes da 

Cruz, para apresentação de contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Com a peça processual, havendo documentos ou preliminares arguidas, 

intime-se a parte autora para impugnação à contestação, em igual prazo.

Em seguida, intimem-se as partes para especificação de provas, em 5 

(cinco) dias e voltem conclusos para despacho saneador ou julgamento 

antecipado da lide.

Atente-se a Secretaria para que as intimações do requerido, Marcos 

Antonio Lopes da Cruz sejam direcionadas ao Advogado subscritor da 

petição de f. 296.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 15036 Nr: 178-57.2006.811.0033

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PLDC, HRDC, MRLDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IJT, ART

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCIA CANDIDO SILVA - 

OAB:120748/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO VALENTE - 

OAB:8.116-B/MT, PEDRO GILMAR VAN DER SAND - OAB:4207/MT

 Visto,

Considerando o retorno dos autos da instância superior, determino a 

intimação das partes para impulsionar o feito, no prazo de 5 (cinco) dias, 

devendo requerer o que de direito, sob pena de arquivamento.

Em nada requerido, certifique e arquivem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 76918 Nr: 191-36.2018.811.0033

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FINANCIADORA BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGNALDO JOSE BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA 

- OAB:8184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Intimo a parte autora para informar eventual cumprimento do acordo 

celebrado entre as partes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 26157 Nr: 28-37.2010.811.0033

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BPS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WWBDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTA BEATRIZ DO 

NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto,

Considerando o retorno dos autos da instância superior, determino a 

intimação das partes para impulsionar o feito, no prazo de 5 (cinco) dias, 

devendo requerer o que de direito, sob pena de arquivamento.

Em nada requerido, certifique e arquivem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 31125 Nr: 1880-62.2011.811.0033

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO-FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO RODRIGUES DA SILVA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2,287-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE MARIA MARIANO - 

OAB:3539-B/MT

 CERTIDÃO

 Intimo a parte executada, por meio de seu advogado, dos termos da 

decisão de fls. 118, haja vista não ter sido publicada ao advogado 

constituído.

"Vistos.

O pedido de parcelamento das custas deve ser deferido, considerando as 

circunstâncias e peculiaridade do caso em comento considero que as 

alegações são pertinentes e aptas a ensejar o deferimento do presente 

pleito.

Assim sendo, DEFIRO o parcelamento, todavia este deverá ser realizado 

apenas e tão somente em seis parcelas mensais e sucessivas sujeitas à 

correção monetária, sendo a primeira 10 (dez) dias após a publicação da 

presente decisão. (§7º, do artigo 468 da CNGC).

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 21967 Nr: 1824-34.2008.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGUILERA AUTO PEÇAS LTDA, ANTONIO DONIZETE 

AGUILERA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BORMAT - BORRACHAS DO MATO GROSSO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMIR SAUL AMIDEN - 

OAB:OAB/MT 20.927, ELPIDIO ALVES FILHO - OAB:7815-B/MT, 

RODRIGO LEITE DA COSTA - OAB:20362/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO LEANDRO 

MARTINS ROSADA - OAB:11544-A MT

 Pelo presente, intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte 

autora, para providenciar o pagamento de diligência de Oficial de Justiça, 

no valor de R$ 30,00 (trinta reais). Outrossim, informo que o valor 

mencionado deverá ser recolhido mediante guia a ser expedida no 

seguinte endereço eletrônico: www.tjmt.jus.br > Serviços > Guias > 

Diligências > Emissão de guia de diligência, devendo ser juntado o 

comprovante do pagamento nos autos, mediante petição, nos termos do 

Provimento nº 07/2017 – CGJ.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 53974 Nr: 3583-57.2013.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO CENTRO NORTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSILENE ANDRADE DE SOUSA, EDMILSON 

RODRIGUES LOPES, ROGÉRIO APARECIDO CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora para que, no prazo legal, apresente os endereços 

atualizados dos executados Rosilene Andrade de Sousa e Edmilson 

Rodrigues Lopes, para a devida intimação acerca da penhora online.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 59236 Nr: 909-38.2015.811.0033

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIA GARCIA BRIANTI, ROBERTO VALDECIR BRIANTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALAN EICHELT, ALEXON EICHELT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO LEITE DE BARROS 

ZANIN - OAB:12129

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO PRANDINE MOLEIRO - 

OAB:14911/B, RONALDO CESÁRIO DA SILVA - OAB:6781/MT

 Pelo presente, intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte 

autora, para providenciar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça. 

Outrossim, informo que o valor deverá ser recolhido mediante guia a ser 

expedida no seguinte endereço eletrônico: www.tjmt.jus.br > Serviços > 

Guias > Diligências > Emissão de guia de diligência, devendo ser juntado o 

comprovante do pagamento nos autos, mediante petição, nos termos do 

Provimento nº 07/2017 – CGJ.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 71113 Nr: 1748-92.2017.811.0033

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA MARINGÁ-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J J AGRICOLACOMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA DO MUNICIPIO 

DE NOVA MARINGÁ MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): J J AGRICOLACOMÉRCIO DE MÁQUINAS 

LTDA ME, CNPJ: 19763239000141. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 20/04/2017.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICÍPIO DE NOVA MARINGÁ-MT em face de J J AGRICOLACOMÉRCIO 

DE MÁQUINAS LTDA ME, na quantia abaixo especificada, referente ao 

débito de ISS, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 

1406/2017.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/12/2016

 - Valor Total: R$ 3.503,40 - Valor Atualizado: R$ 3.184,91 - Valor 

Honorários: R$ 318,49

Despacho/Decisão: Visto.Defiro o pedido de f. 30.Cite-se por edital.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, JOSE ALBERTO DELLA 

MEA JÚNIOR, digitei.

São José do Rio Claro, 30 de junho de 2018

Jose Alberto Della Mea Júnior Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 65081 Nr: 1686-86.2016.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO 

UNIÃO PARANÁ - SICREDI UNIÃO PR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDREIA DE QUADRO FERREIRA, PAULO 

PEREIRA LIMA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo presente, intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte 

autora, para providenciar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça 

para intimação do executado acerca da PENHORA ONLINE realizada. 

Outrossim, informo que o valor mencionado deverá ser recolhido mediante 

guia a ser expedida no seguinte endereço eletrônico: www.tjmt.jus.br > 

Serviços > Guias > Diligências > Emissão de guia de diligência, devendo 

ser juntado o comprovante do pagamento nos autos, mediante petição, 

nos termos do Provimento nº 07/2017 – CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 54618 Nr: 462-84.2014.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS CRISTÓVÃO SANTOS LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora para que, no prazo legal, retire nesta secretaria o 

Edital de Intimação expedido para a devida publicação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 29746 Nr: 493-12.2011.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUTURA INSUMOS AGRICOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLECIO SCHWADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO PIVA - OAB:9988/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora para que, no prazo legal, retire nesta secretaria as 

cartas precatórias expedidas ou realize seu preparo para a devida 

distribuição nas comarcas de Sorriso e Diamantino.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 19144 Nr: 929-10.2007.811.0033

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZAID ARBID

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO EDIR OLIVEIRA DO AMARAL, ANTONIO 

STEFANE FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA SCHOTTEN WITTMANN 

- OAB:10.192/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora para que, no prazo legal, retire nesta secretaria a 

carta precatória expedida e promova a devida publicação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 66414 Nr: 2548-57.2016.811.0033

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL LUZIMAR DE ARMARINHOS LTDA, 

LUZIA TIMIDATI STELA, ESPÓLIO DE ERNESTO STELLA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria do Estado de 

Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REJANE BUSS SONNENBERG - 

OAB:5.862/MT

 Intimo os executados para que tomem ciência da penhora online de fls. 

31/32, e apresentem impugnação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 55151 Nr: 907-05.2014.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BETO – TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME, 

VADIR RUELIS, ADRIANE FERNANDES ANGELO RUELIS, ALAICE DOS 

SANTOS RUELIS, OBED RUELIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.165-A, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842/A, GUSTAVO 

RODRIGO GOES NICOLADELI - OAB:OAB/MT 17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora para que, no prazo legal, retire nesta secretaria o 

Edital de Citação expedido e proceda com a devida publicação.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 68169 Nr: 3501-21.2016.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO ONO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GM LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA- ME, 

Geofran Araújo Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Pedro de Alcantara 

Junior - OAB:12001

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): GEOFRAN ARAÚJO OLIVEIRA, Cpf: 

61121398200, Rg: 17988403, natural de Acorizal-MT, casado(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: RICARDO ONO, brasileiro [...] vem perante a ínclita 

presença de Vossa Excelência, propor a presente: AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM A 

OBRIGAÇÃO DE FAZER – ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA 

PARA SUSTAÇÃO DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – C/C DANOS MORAIS 

em face da G. M LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA [...] e GEOFRAN 

ARAÚJO OLIVEIRA, inscrito no CPF/MF nº 611.213.982-00, residente e 

domiciliado na Av. Amos Bernardino Zanchet, Centro, Nova Maringá-MT 

pelos motivos de fato e de direito a seguir expostos: I- DA ANÁLISE 

FÁTICA O requerente, por indicação do instrutor do SENAR, fechou 

contrato de prestação de serviços para a construção de tanques de 

piscicultura com o Sr. Geofran Araújo Oliveira, inscrito no CPF/MF 

611.213.982-00, onde após efetuarem uma planilha simples de gastos em 

30/03/2016, sendo 280 horas de máquina, no valor de R$ 51.800,00 e 

5.600 litros de óleo diesel, no valor de R$ 20.160,00, com custo total dos 

serviços para a construção dos tanques de R$ 71.960,00, e tudo isso, foi 

garantido pelo Geofran, conforme o contrato verbal firmado, sendo certo 

que ficou estabelecido, que todas as máquinas e caminhões que fossem 

envolvidos, seriam de propriedade do contratado. [...] VI DO PEDIDO Diante 

do exposto requer: [...] d) Ordenar a citação dos requeridos, para que, 

perante esse juízo, apresente a defesa, dentro do prazo legal, sob pena 

de confissão quanto à matéria de fato ou pena de revelia, devendo ao 

final, ser julgada TOTALMENTE PROCEDENTE A PRESENTE Ação. [...] 

Dá-se à presente causa, o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Termos 

em que, pede e espera deferimento.

Despacho/Decisão: Vistos.Defiro o pleito de fl. 92/93. Assim, 

considerando que o requerido encontra-se em local incerto e não sabido, 

cite-o por edital para, querendo, contestar a presente ação, no prazo 

legal, sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos alegados na 

inicial.Tendo sido a parte requerida citada por edital, certifique-se o 

transcurso do prazo e não havendo manifestação, desde já nomeio-lhe a 

douta Defensora Pública atuante nesta como curadora especial, nos 

termos do artigo 72, inciso II, do Código de Processo Civil, a quem se dará 

vistas dos autos para os fins de direitos.Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, JOSE ALBERTO DELLA 

MEA JÚNIOR, digitei.

São José do Rio Claro, 01 de julho de 2018

Jose Alberto Della Mea Júnior Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 53260 Nr: 2721-86.2013.811.0033

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VLADIMIR DONIZETE DE ANDRADE JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IONEIA ILDA VERONEZE - 

OAB:9.070-A/MT, JOSÉ CARLOS SKRZYWSKI JUNIOR - OAB:45445/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista que os correios não atendem nos endereços, nesta 

comarca, informados às fls. 81, intimo a parte autora, para providenciar o 

pagamento da diligência do Oficial de Justiça, no valor de R$ 400,00 

(quatrocentos reais). Outrossim, informo que o valor mencionado deverá 

ser recolhido mediante guia a ser expedida no seguinte endereço 

eletrônico: www.tjmt.jus.br > Serviços > Guias > Diligências > Emissão de 

guia de diligência, devendo ser juntado o comprovante do pagamento nos 

autos, mediante petição, nos termos do Provimento nº 07/2017 – CGJ.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 73141 Nr: 2604-56.2017.811.0033

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CARLOS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOSE CARLOS DE SOUZA, Cpf: 

88705382149, Rg: 1686561-8, Filiação: Delair Castro de Souza, data de 

nascimento: 20/09/1975, brasileiro(a), natural de Campo Mourão-PR, 

solteiro(a), pintor, Telefone 66 96733451. atualmente em local incerto e 

não sabido

Finalidade: INTIMAR o requerido da decisão que concedeu as medidas 

protetivas em favor da vítima

Despacho/Decisão: Autos nº 2604-56.2017.811.0033 – Cód. 

73141Vistos.Trata-se de pedido de aplicação de medidas protetivas em 

favor da requerente JOSIANE DA ROCHA OLIVEIRA, vítima do crime de 

ameaça (Artigo 147 do Código Penal c/c Artigo 5º, inciso II, da Lei 

11.340/2006) praticado em situação de violência doméstica, em que figura 

como agressor seu ex-companheiro, JOSÉ CARLOS DE SOUZA.Narra a 

ofendida que:“Que afirma ter convivido com o suspeito JOSÉ CARLOS DE 

SOUZA por cerca de cinco (05) anos e teve um filho, que hoje possui três 

(03) anos de idade, com José Carlos de Souza; QUE afirma que está 

separada do suspeito há cerca de sete (07) meses e que José faz 

ameaças por telefone e mensagens de texto para a declarante dizendo 

para a declarante “não brincar com a sorte”; QUE também afirma que José 

já disse que “vai arrancar a língua” da declarante; QUE se ela reclamar 

pensão para o filho, ele a matará; QUE alega que José disse que “colocou 

alguém” para vigiar a declarante e que José sabe todos os passos da 

declarante; QUE afirma estar com muito medo e que acredita que José 

Carlos pode lhe fazer mal (...). (Fl. 06).RELATEI.FUNDAMENTO E 

DECIDO.De início, cumpre anotar que entre todos os tipos de violência 

existentes contra a mulher, aquela praticada no ambiente familiar é uma 
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das mais cruéis e perversas. O lar, identificado como local acolhedor e de 

conforto passa a ser, nestes casos, um ambiente de perigo contínuo que 

resulta num estado de medo e ansiedade permanentes.No caso em 

estudo, está configurada a situação de iminente risco de violência 

decorrente da relação amorosa que existiu entre a ofendida e o requerido. 

Portanto, presentes os requisitos que autorizam a atuação estatal e a 

tutela judicial no sentido de propiciar instrumentos próprios para coibir a 

concretização destes riscos.Ademais, é importante frisar que a palavra da 

vítima em crimes cometidos no âmbito doméstico é de suma importância, já 

que, em regra, as violências ocorrem, na maioria das vezes, dentro do 

próprio âmbito familiar, sem prova testemunhal.Neste sentido a 

jurisprudência:PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. MEDIDAS 

PROTETIVAS ESTIPULADAS PELA LEI N. 11.340/2006 ("LEI MARIA DA 

PENHA"). DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DAS 

DETERMINAÇÕES DA AUTORIDADE COATORA. DENEGAÇÃO. 1. Sendo 

demonstradas a necessidade e a razoabilidade das determinações da 

autoridade coatora, que visaram à proteção de mulher contra a prática de 

violência moral e psicológica por parte do paciente, devem elas ser 

mantidas. 2. Não constitui constrangimento ilegal o deferimento de medidas 

protetivas apoiadas em fatos que denunciam conduta ameaçadora do 

marido contra a mulher. 3. Ordem de habeas corpus denegada (TJMA - 

Tribunal de Justiça do Maranhão - Processo Número: 226672007 - 

Acórdão: 0706972008 - Relator: LOURIVAL DE JESUS SEREJO SOUSA - 

Data de Publicação: 11/02/2008).APELAÇÃO CRIMINAL - IRRESIGNAÇÃO 

DEFENSIVA - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - AUTORIA E MATERIALIDADE 

COMPROVADAS - PALAVRA DA VÍTIMA - RELEVÂNCIA - ABSOLVIÇÃO - 

IMPOSSIBILIDADE. As lesões corporais praticadas no âmbito familiar são, 

na maioria das vezes, realizadas às escuras, sem a presença de 

testemunhas. Daí ser relevante, neste tipo de delito, a palavra da vítima, 

não sendo imprescindível que existam testemunhas presenciais. (TJMG, 1ª 

Câmara Criminal, Apelação n.º 1.0382.05.051316-9/001, Relatora: 

Desembargadora Márcia Milanez; j. 18.03.2008). Assim, configurada a 

hipótese de violência doméstica (art. 7º, inciso II, da Lei n.º 11.340, de 

07.08.06), bem como a imperiosa necessidade de aplicação de medidas de 

proteção à ofendida, o deferimento da imposição das medidas é de rigor, 

no intuito de resguardar a integridade física e psíquica da requerente.À 

vista do exposto, nos termos do artigo 22 da denominada Lei Maria da 

Penha (Lei n.º 11.340/2006) concedo à ofendida a concessão das 

medidas postuladas, o que faço para aplicar imediatamente ao ofensor as 

medidas protetivas de urgência:1. Proibição do ofensor de praticar 

determinadas condutas, entre as quais:1. a) se aproximar da ofendida, 

seus familiares e das testemunhas, mantendo limite mínimo de distância de 

200 (duzentos) metros.1. b) ter qualquer tipo de contato com a ofendida, 

seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação;1. c) 

frequentar determinados lugares, quais sejam: a residência da requerente 

e seu local de trabalho, a fim de preservar-lhe a integridade física e 

psicológica da ofendida.Intime-se a requerente pessoalmente desta 

decisão, cientificando-a, ainda, de que caso o requerido descumpra 

qualquer das medidas acima impostas, deverá a autora imediatamente 

procurar a Delegacia de Polícia ou mesmo o Fórum local para a adoção 

das medidas pertinentes.Intime-se o requerido pessoalmente, 

cientificando-o de que o descumprimento de qualquer dessas medidas 

ensejará na decretação de sua prisão preventiva (art. 20 da Lei n.º 

11.340, de 07.08.06). Caso não seja encontrado, proceda sua intimação 

por edital.Ciência a Autoridade Policial e ao Ministério Público. Utilize-se 

desta decisão como mandado.São José do Rio Claro, 06 de julho de 

2017.CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, JOSE ALBERTO DELLA 

MEA JÚNIOR, digitei.

São José do Rio Claro, 01 de julho de 2018

Jose Alberto Della Mea Júnior Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 77362 Nr: 389-73.2018.811.0033

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFFERSON SATEL COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JEFFERSON SATEL COSTA, Cpf: 

05891741180, Rg: 22581127, Filiação: Poliane Satel Costa e Jocemar Jose 

Costa, data de nascimento: 08/01/1998, brasileiro(a), solteiro(a), menor, 

Telefone 66 9644 2229. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, [...] vem, 

perante este juízo, na forma da lei, oferecer DENÚNCIA contra: 

JEFFERSON SATEL COSTA, brasileiro, convivente, prestador de serviços 

gerais, portador da Cédula de Identidade RG 22581127 SSP/MT, inscrito no 

CPF/MF sob o nº 058.917.411-80, nascido aos 08/01/1998, natural de São 

José do Rio Claro-MT, filho de Erivaldo Santos da Silva e Maria Elenice 

Fernandes da Costa, com endereço indicado como sendo na Rua 

Bem-Te-Vi, 16, Bairro Residencial Casa Nova, na cidade de São José do 

Rio Clarp-MT. Pela prática do seguinte fato delituoso: Consta dos inclusos 

autos de inquérito policial que, no dia 30 de janeiro de 2018, por volta das 

18h00m, nas dependências da residência comum do casal, sediada na 

Rua Bem-Te-Vi, 16, Bairro Residencial Casa Nova, na cidade de São José 

do Rio Claro-MT. JEFFERSON SATEL COSTA praticou vias de fato contra a 

companheira/ofendida Érica Costa da Silva. [...] Ante ao exposto, incursa 

está a conduta de JEFFERSON SATEL COSTA nas disposições 

constantes do art. 21, caput, do Decreto-Lei 3688/1941, c/c art. 5º, inciso 

III, da Lei Federal 11340/2006; razão pela qual oferece o Ministério Público 

Estadual a presente denúncia [...].

Despacho: Visto.O réu não está suficientemente identificado, com 

qualificação incompleta. Não se sabe o seu paradeiro, por sua própria 

obra, escapando à persecução penal com esse estratagema proposital ou 

involuntário, não importa. Logo, não forneceu elementos para elucidar sua 

identidade civil. Dúvida fundada sobre sua qualificação, ou seja, seu 

domicílio à vista do teor da certidão do oficial de justiça de f.47 e 

57.Portanto, pode ser preso por isso, ainda que, assim que for preso e 

fornecer referidos dados, tenha de ser colocado imediatamente em 

liberdade, como de direito, a permitir a efetividade da prestação 

jurisdicional.A prisão preventiva deve ser decretada, conforme art. 311 do 

CPP, desde que presentes os pressupostos da parte final do art. 312 do 

mesmo Codex, assim como um dos fundamentos insculpidos na primeira 

parte do mesmo dispositivo legal, admissíveis com a verificação de alguma 

das hipóteses do art. 313 do aludido diploma adjetivo, cabível de ofício, 

neste caso, já no curso da ação penal.Além do mais, a prisão preventiva, 

como medida acautelatória (CPP, arts. 282 e 319), pode ser revogada ou 

de novo decretada, conforme as circunstâncias fáticas se mostrarem 

convenientes (CPP, arts. 282, § 5.°, e 316 do CPP).Portanto, 

essencialmente para ASSEGURAR APLICAÇÃO DA LEI PENAL e garantir a 

instrução criminal, não se descartando a soltura do denunciado assim que 

for bem qualificado, principalmente quanto ao seu domicílio, estando o 

acusado em lugar incerto e não sabido, com límpido intuito de não ser 

alcançado nesta persecução penal, DECRETO A SUA PRISÃO 

PREVENTIVA.Expeça-se mandado de prisão em desfavor do acusado, 

com prazo de validade conforme o tempo remanescente da prescrição, 

nos moldes acima traçados, e o encaminhe à DEPOL local e à Delegacia de 

capturas deste Estado, na capital.Proceda-se ao imediato registro do 

mandado de prisão em banco de dados mantido pelo Conselho Nacional de 

Justiça para essa finalidade, nos termos do art. 5.º, § 2.º, da Resolução 

CNJ n.º 137/2011, de 13/07/2011, conforme art. 289-A do CPP.Demais, 

cite-se o acusado, por edital, nos termos do artigo 363, parágrafo primeiro 

do CPP.Ciência ao representante do Ministério Público.Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, JOSE ALBERTO DELLA 

MEA JÚNIOR, digitei.

São José do Rio Claro, 01 de julho de 2018

Jose Alberto Della Mea Júnior Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 74084 Nr: 2971-80.2017.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ASSOCIADOS 

OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO PEREIRA DAS CHAGAS, FABIO 

JANUÁRIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

 Pelo presente, intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte 

autora, para providenciar o PAGAMENTO da diligência do Oficial de 

Justiça, no valor de R$ 30,00 (trinta reais). Outrossim, informo que o valor 

mencionado deverá ser recolhido mediante guia a ser expedida no 

seguinte endereço eletrônico: www.tjmt.jus.br > Serviços > Guias > 

Diligências > Emissão de guia de diligência, devendo ser juntado o 

comprovante do pagamento nos autos, mediante petição, nos termos do 

Provimento nº 07/2017 – CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 69247 Nr: 675-85.2017.811.0033

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILSON JOSÉ DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELISEU JOSE SCHAFER, ELIANE MARIA BROD 

SCHAFER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANILO MILITÃO DE FREITAS - 

OAB:19747-O/MT, RICARDO ROBERTO DALMAGRO - OAB:12205-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WOLME DE OLIVEIRA 

CAVALCANTI - OAB:8.446-B

 Intimo a parte autora para que, no prazo legal, manifeste-se acerca da 

correspondência devolvida às fls. 150.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 68270 Nr: 3554-02.2016.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HERCULANO IZAIAS FRANCO NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

 Pelo presente, intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte 

autora, para providenciar o PAGAMENTO da diligência do Oficial de 

Justiça, no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais). Outrossim, informo 

que o valor mencionado deverá ser recolhido mediante guia a ser 

expedida no seguinte endereço eletrônico: www.tjmt.jus.br > Serviços > 

Guias > Diligências > Emissão de guia de diligência, devendo ser juntado o 

comprovante do pagamento nos autos, mediante petição, nos termos do 

Provimento nº 07/2017 – CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 28723 Nr: 2602-33.2010.811.0033

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRIS CRISTINA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO, 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REJANE BUSS SONNENBERG - 

OAB:5.862/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO 

MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO MT - OAB:

 Intimo a parte autora para que, no prazo de 10 (dez) dias, manifeste-se 

acerca do laudo pericial de fls. 193/194.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 73912 Nr: 2881-72.2017.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRGG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IGG, AGGDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYCON GLEISON FURLAN 

PICININ - OAB:16.158-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIANA DA CUNHA PEREIRA 

- OAB:16214

 Visto,

O presente feito já foi sentenciado (fls. 106/107), inclusive com trânsito em 

julgado (fls. 109).

Logo, deixo de apreciar o pleito de fls. 110/112, remetendo-se a 

interessada às vias ordinárias competente.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 51478 Nr: 641-52.2013.811.0033

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANO CARLOS KOZAN - 

OAB:183335 SP

 Intimo a parte requerida para que, no prazo legal, manifeste-se acerca 

dos documentos de fls. 405/413, conforme determinado às fls. 403.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 63987 Nr: 1139-46.2016.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ASSOCIADOS 

OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ VALDECIR POLIDÓRIO, ALEXANDRA 

JONK SOUZA CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO: 1139-46.2016.811.0033

CÓDIGO: 63987

AUTOR: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO CENTRO NORTE DO MT

REQUERIDO: JOSÉ VALDECIR POLIDÓRIO E ALEXANDRA JONK SOUZA 

CAMPOS

DESPACHO

Vistos.

Quanto ao pedido de busca de bens informados Declaração de IR, 

defiro-o, observando-se que as buscas serão realizadas pelo Infojud, mas 

restrinjo a pesquisa apenas à declaração de bens e rendas referente ao 

exercício de 2017.

Convém acrescentar que, por tratar-se de quebra de sigilo fiscal, a 

resposta à pesquisa, caso positiva, não poderá ser aportada ao 

processo, devendo ser arquivada reservadamente pela secretaria, em 

pasta própria e sob segredo de justiça, conforme determina o art. 477 da 

CNGC. Defiro, por outro lado, a vista do resultado ao procurador do 

exequente, em caráter sigiloso e sob sua responsabilidade.

Caso também frustrada essa diligência, DECLARO, desde já, SUSPENSA a 

presente execução, determinando seu arquivo provisório pelo prazo de 

até um ano, conforme previsão do artigo 40 da Lei 6.830/80.

São José do Rio Claro - MT, 13 de junho de 2018.

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 55976 Nr: 1588-72.2014.811.0033

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 
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Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAILTON CARDOSO BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Boabaid Bertazzo - 

OAB:8794-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,Embora seja admissível a busca de endereços pelo Juízo, através 

dos sistemas online, estas se prestam apenas para complementar as 

diligências da parte interessada e devem ser deferidas apenas quando 

demonstrado nos autos que os meios administrativos dos quais dispõe 

não foram suficientes para tal mister. Desta forma, não deve a parte 

exequente transferir ao Judiciário o ônus de localizar o paradeiro da parte 

contrária, sem sequer demonstrar ter tentado extrajudicialmente. Nesse 

sentido:AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO 

FISCAL. BUSCA DE ENDEREÇO POR REQUISIÇÃO JUDICIAL. [...] . O juiz só 

está obrigado a expedir ofícios aos órgãos públicos para obtenção de 

dados sobre o devedor se o credor demonstrar que esgotou os meios à 

sua disposição. II. Recurso conhecido e não provido. (TJ-PA - AI: 

201230033271 PA, Relator: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Data de 

Julgamento: 17/12/2012, 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 

07/01/2013) (Negritei).Posto isto, indefiro o pedido de fls. 63. Assim, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 10 dias, informar nos autos o 

endereço que a parte requerida poderá ser localizada para fins de 

citação, ou demonstrar quais a diligências foram empreendidas na 

tentativa de sua localização.Informado o endereço, expeça-se o 

necessário para buscar e apreender o bem, caso contrário, tornem-se os 

autos conclusos.Cumpra-se, expedindo-se o necessário

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 23140 Nr: 383-81.2009.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MGD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARIA GILVONE DIAS, brasileiro(a), 

comerciante. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAR a executada para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

pague o valor indicado dos demonstrativos discriminados e atualizados do 

crédito, acrescido de custas, se houver. Fica a parte executada advertida 

de que, transcorrido o prazo previsto no artigo 523 do CPC sem o 

pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação.

Despacho/Decisão: Autos nº 383-81.2009.811.0033 – Cód. 

23140Vistos.Defiro o pedido de fls. 52/55.Evolua-se a classe para 

Cumprimento de Sentença. Anote-se no sistema e autuação, constando 

corretamente o pólo ativo da demanda: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL 

(EXEQUENTE); e passivo da demanda: MARIA GILVONE DIAS 

(EXECUTADA), procedendo-se com as necessárias retificações no 

sistema como também na capa dos autos, inclusive constando a ação 

como Cumprimento de Sentença.Na forma do artigo 513 §2º, do Código de 

Processo Civil, intime-se a executada, por edital, dadas as peculiaridades 

do caso em apreço, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor 

indicado nos demonstrativos discriminados e atualizados do crédito, 

acrescido de custas, se houver.Fica a parte executada advertida de que, 

transcorrido o prazo previsto no artigo 523 do CPC sem o pagamento 

voluntário, ini¬cia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação.Não ocorrendo pagamento voluntário no 

prazo do artigo 523 do Código de Processo Civil, o débito será acrescido 

de multa de 10 % (dez por cento) e, também, de honorários de advogado 

de 10 % (dez por cento).Ademais, não efetuado o pagamento voluntário 

no prazo de 15 (quinze) dias, independentemente de nova intimação do 

credor, poderá a parte exequente efetuar pedido de pesquisas junto aos 

sistemas informatizados à disposição do juí¬zo.Por fim, certificado o 

trânsito em julgado da decisão e transcorrido o prazo do artigo 523, a 

parte exequente poderá requerer diretamente à serventia a expedição de 

certidão, nos termos do artigo 517 do CPC, que servirá também aos fins 

previstos no art. 782, §3º, do Código de Processo Civil. Intime-se. 

Cumpra-se.São José do Rio Claro – MT, 06 de abril de 2018.CRISTHIANE 

TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, JOSE ALBERTO DELLA 

MEA JÚNIOR, digitei.

São José do Rio Claro, 31 de maio de 2018

Jose Alberto Della Mea Júnior Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 55612 Nr: 1289-95.2014.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISRAEL DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO: 1289-95.2014.811.0033

CÓDIGO: 55612

AUTOR: BRADESCO S/A

REQUERIDO: ISRAEL DA SILVA

DESPACHO

Vistos.

Procedi, nesta data, a busca via sistema Renajud (anexa).

Intimem-se as partes para ciência, bem como a parte executada para 

manifestação, no prazo legal. Ainda, a parte exequente deverá requerer o 

que de direito, em 5 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Quanto ao pedido de busca de bens informados Declaração de IR, 

defiro-o, observando-se que as buscas serão realizadas pelo Infojud, mas 

restrinjo a pesquisa apenas à declaração de bens e rendas referente ao 

exercício de 2017.

Convém acrescentar que, por tratar-se de quebra de sigilo fiscal, a 

resposta à pesquisa, caso positiva, não poderá ser aportada ao 

processo, devendo ser arquivada reservadamente pela secretaria, em 

pasta própria e sob segredo de justiça, conforme determina o art. 477 da 

CNGC. Defiro, por outro lado, a vista do resultado ao procurador do 

exequente, em caráter sigiloso e sob sua responsabilidade.

Caso também frustrada essa diligência, DECLARO, desde já, SUSPENSA a 

presente execução, determinando seu arquivo provisório pelo prazo de 

até um ano, conforme previsão do artigo 40 da Lei 6.830/80.

São José do Rio Claro - MT, 18 de maio de 2018.

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 65333 Nr: 1831-45.2016.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAUDICEIA MELQUIADES DA SILVA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYCON GLEISON FURLAN 

PICININ - OAB:16.158-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Especifiquem os litigantes, de forma fundamentada, em 5 (cinco) dias, 

as provas que pretendem produzir, sob pena de preclusão.

2. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos 

conclusos para julgamento conforme o estado do processo.

3. Publique-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 50065 Nr: 1823-10.2012.811.0033
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 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIDENEI JOSE DE COL, VILMARI PETROSKI DE COL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO SÉRGIO LOPES, ELIZETE PEREIRA 

MARQUES LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉA FIASCHI MOREIRA - 

OAB:12639-E, JOÃO RICARDO MOREIRA - OAB:7881/MT, JONNY 

RANGEL MOSHAGE - OAB:7694/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOVIER JOÃO FLEITH - 

OAB:50.920/PR

 .b.INTIME(M)-SE, via DJe, o(a/s) advogado(a/s) da parte autora para (i) no 

prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se sobre a devolução da carta de 

citação pelo correio de fls. 312/312-verso, fornecendo o endereço 

atualizado do confinante João Germano Pletsch, e (ii) em até 6 (seis) 

meses, juntar nos autos (a) estudo cadastral da área usucapienda, a ser 

confeccionado pelo INTERMAT, e (b) certificação georreferenciada da 

área usucapienda a ser emitida pelo INCRA, isto é, mapa e memorial 

descritivo, com as coordenadas UTM, dos pontos extremos, com ponto de 

amarração imutável, contendo assinatura do responsável técnico, com 

visto no CREA (ART), plotado em carta topográfica do IBGE ou DSG, nas 

escaldas de 1:100.000 ou 1:250.000, preferencialmente mediante a 

remessa de arquivo georeferenciado em formato DWG/DXF R14 ASC 

II.c.Decorrido o prazo de 10 (dez) dias, com ou sem manifestação, 

retornem os autos conclusos.4. Publique-se e cumpra-se, com urgência, 

porque se trata de processo afeto a metas de julgamentos estabelecidos 

pelo CNJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 80291 Nr: 1699-17.2018.811.0033

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DINAIR CUSTÓDIO DALAVIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O JUÍZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REJANE BUSS SONNENBERG - 

OAB:5.862/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. DEFIRO a parte requerente os benefícios da assistência judiciária 

gratuita, ante o teor dos documentos que instruem o feito.

2. Cumpra a Secretaria Judiciária as seguintes providências:

a) INTIME-SE a advogada subscritora da exordial para que, no prazo de 15 

(quinze) dias úteis, (i) promova a juntada da procuração, regularizando, 

assim, a representação processual da requerente, e (ii) junte nos autos 

certidões negativas de tributos federais, estaduais, municipais e 

Certificado de Registro de Veículo (frente e verso).

3. Esgotado o prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos 

conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 72788 Nr: 2456-45.2017.811.0033

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DCD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FMD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REJANE BUSS SONNENBERG - 

OAB:5.862/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO LUCAS GASQUES - 

OAB:16011

 Vistos etc.

1. Cumpra a Secretaria Judiciária as seguintes providências:

a) Proceda-se na intimação da Fazenda Pública Federal e Estadual, 

mediante remessa dos autos para, querendo, manifestarem-se no feito.

b) Havendo concordância, quanto às primeiras declarações e quanto aos 

valores nela atribuídos para fins de avaliações para partilha e/ou 

recolhimento de ITCD, venham imediatamente as últimas declarações, já 

com comprovação do recolhimento dos Impostos Estaduais, Certidões 

Negativas de Tributos Federais, Estaduais e Municipais e esboço de 

partilha final.

c) Após, conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 10010 Nr: 1757-11.2004.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO LOPES DA CRUZ, HELENA RODRIGUES DA 

CRUZ, MARCOS ANTONIO LOPES DA CRUZ, MARCELO RODRIGO LOPES 

DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSEMAI DONIZETI DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDO BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:3881/MT, LUIS FERNANDO DECANINI - 

OAB:9.993-B/MT, MARCELO DORACIO MENDES - OAB:136.709/SP, 

MARIA LUCIA CANDIDO SILVA - OAB:120748/SP, MAURICIO DORACIO 

MENDES - OAB:133066/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE MARIA MARIANO - 

OAB:3539-B/MT

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte autora e da 

parte requerida, que a Perícia se realizará no dia 18/07/2018 às 8:00 horas 

da manhã, na escrivania da 2°vara da Comarca de São José do Rio Claro 

MT, o início e instalação dos trabalhos periciais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 22320 Nr: 2196-80.2008.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANI ANTONIO CEOLIN, ALMIR JUARES CEOLIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RIUSDELAR LOPES PEREIRA - 

OAB:12652/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MARIA REMOWUCZ DE 

OLIVEIRA - OAB:43012, FERNANDO JOSE BONATTO - OAB:25698/PR, 

RAFAEL MACHADO ALVES - OAB:35347, SADI BONATTO - 

OAB:10011/PR

 Vistos, etc.

1. Intimem-se, via DJe, os patronos dos litigantes para que, em 5 (cinco) 

dias, manifestem-se sobre o retorno dos autos do E. Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso.

2. Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e arquive-se.

3. Havendo manifestação, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 69386 Nr: 733-88.2017.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEISON GALVAO MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, LUCIANA COSTA PEREIRA - 

OAB:17498, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte autora, para 

dar andamento ao feito requerendo o que for de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 79980 Nr: 1542-44.2018.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ASSOCIADOS 

OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO ONO, ISSAMU ONO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA 

VANDERLEI - OAB:21678

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo presente, intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte 

autora, para providenciar o pagamento de diligência de Oficial de Justiça, 

no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais). Outrossim, informo que o 
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valor mencionado deverá ser recolhido mediante guia a ser expedida no 

seguinte endereço eletrônico: www.tjmt.jus.br > Serviços > Guias > 

Diligências > Emissão de guia de diligência; devendo ser juntado aos 

autos, referida guia, devidamente recolhida, mediante petição, nos termos 

do Provimento nº 07/2017 – CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 80171 Nr: 1621-23.2018.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIONISIO DOSWALDO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo presente, intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte 

autora, para providenciar o pagamento de diligência de Oficial de Justiça, 

no valor de R$ 30,00 (trinta reais). Outrossim, informo que o valor 

mencionado deverá ser recolhido mediante guia a ser expedida no 

seguinte endereço eletrônico: www.tjmt.jus.br > Serviços > Guias > 

Diligências > Emissão de guia de diligência; devendo ser juntado aos 

autos, referida guia, devidamente recolhida, mediante petição, nos termos 

do Provimento nº 07/2017 – CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 70605 Nr: 1453-55.2017.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADAMA BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS SERGIO TIRINTAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO HACKMANN 

RODRIGUES - OAB:18660

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo presente, intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte 

autora, para providenciar o pagamento de diligência de Oficial de Justiça, 

no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais). Outrossim, informo que o 

valor mencionado deverá ser recolhido mediante guia a ser expedida no 

seguinte endereço eletrônico: www.tjmt.jus.br > Serviços > Guias > 

Diligências > Emissão de guia de diligência; devendo ser juntado aos 

autos, referida guia, devidamente recolhida, mediante petição, nos termos 

do Provimento nº 07/2017 – CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 55149 Nr: 905-35.2014.811.0033

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MADEIREIRA TUCUNARÉ LTDA., ELIANE BALAROTTI 

REDIVO, EDUARDO BALAROTTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ADILSON SARTORI JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA CRISTINA FREITAS 

SILVA - OAB:18295, DANIELLI REDIVO - OAB:OAB/MT 17.898, 

MARIANA MULARI NASSAR NOBRE - OAB:14930 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Estando constituído de pleno direito o título executivo judicial, convertido 

o mandado inicial em mandado executivo, deverá prosseguir o processo 

em observância ao disposto no Título II do Livro I da Parte Especial, no que 

for cabível, do Código de Processo Civil.

 2. Cumpra a Secretaria Judiciária as seguintes providências:

(a) Retifique-se a capa dos autos e o Sistema Apolo para constar, 

doravante, como Tipo de Ação “Cumprimento de Sentença”.

(b) Intime-se o patrono da parte autora, doravante, exequente, para que, 

no prazo de 10 (dez) dias úteis, atualize o débito exequendo e requeira o 

que entender de direito.

(c) Atualizado o débito, intime-se o Executado para, no prazo de 15 

(quinze) dias, cumprir espontaneamente a sentença, sob pena de multa de 

10% e, também, de honorários de advogado, no mesmo percentual, 

conforme artigo 523, § 1º do CPC.

(d) Havendo pagamento, intime-se o Exequente para, no prazo de 05 

(cinco) dias, dizer acerca da quitação do débito possibilitando, assim, a 

resolução da fase de cumprimento de sentença. Entendendo o credor não 

ser suficiente a quantia eventualmente paga, deverá este apresentar, no 

mesmo prazo, planilha discriminada e atualizada do débito, abatendo-se o 

valor depositado, acrescida da multa e honorários sobre o valor 

remanescente, na forma do artigo 523, § 2º do CPC.

(e) Não efetuado o pagamento no prazo acima mencionado, certifique-se e 

expeça-se mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de 

expropriação, nos termos do artigo 523, § 3º do CPC.

(f) Dê-se ciência ao Executado de que, transcorrido o prazo sem a 

efetivação do pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias 

para que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, 

nos próprios autos, sua impugnação, na forma do artigo 525 do CPC, a 

qual somente poderá versar sobre as hipóteses elencadas no § 1º do 

referido artigo, observando-se, em relação aos cálculos, os parágrafos 4º 

e 5º.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 80021 Nr: 1563-20.2018.811.0033

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENEZIO MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Trata-se de Embargos à Execução opostos por GENEZIO MIRANDA à 

Ação de Execução Fiscal movida contra si pela FAZENDA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO (autos nº 2567-05.2012.811.0033, Código 

50647).

Postula, preliminarmente, pela dispensa de garantia do juízo por ser 

assistido por curador especial e a nulidade da citação. No mérito, contesta 

o feito por negativa geral.

É o relato do essencial. Fundamento e decido.

2. RECEBO os embargos para discussão, posto que, a princípio, não se 

apresentam intempestivos e nem sugerem de chofre intuito 

manifestamente protelatório, sendo que a petição inicial, ainda que numa 

análise perfunctória, não se mostra inepta.

 Deixo de designar audiência de conciliação a que faz referência o artigo 

334 do CPC, uma vez que o polo passivo é ocupado pela Fazenda Pública 

Estadual, em regra, não se admitindo a autocomposição, nos termos do 

artigo 334, § 4º, inciso II, do CPC.

3. Cumpra a Secretaria Judiciária as seguintes providências:

a) Intime-se o embargado, por meio de seu advogado, para apresentar 

impugnação aos embargos à execução fiscal.

b) Apresentada a impugnação, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 64904 Nr: 1616-69.2016.811.0033

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CNH CAPITAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAREZ FOELLMER RAMBO, GLORIA ESTELA 

MENDONZA GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: STEPHANY MARY FERREIRA 

REGIS DA SILVA - OAB:53612

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUILHERME MICHEL 

BARBOZA SLEDER - OAB:89364 PR, NELDEMAR SLEDER - OAB:84462, 

ROSANGELA CRISTINA BARBOZA SLEDER - OAB:36441/PR

 Vistos etc.

1. Diante dos termos da certidão emitida pelo Contador às fl. 163/164, 

afirmando não ter havido o reconhecimento do pagamento da taxa judicial 

e, considerando, ainda, a cláusula 7 do acordo entabulado entre as partes 

às fls. 155/158 e o teor da petição de fl. 166, DETERMINO a intimação do 

patrono da parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 

manifeste-se nos autos.

2. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos 

conclusos.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 75852 Nr: 3734-81.2017.811.0033

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HFDS, HCFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYCON GLEISON FURLAN 

PICININ - OAB:16.158-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .INTIME-SE, via DJe, o(a/s) advogado(a/s) da parte autora para que, no 

prazo de 20 (vinte) dias úteis, (i) comprove a distribuição do inventário dos 

bens deixados pelo de cujus, seja de forma judicial e/ou de forma 

extrajudicial, e (ii) junte nos autos certidões negativas de tributos federais, 

estaduais, municipais, porque essa providência é imprescindível ao 

equacionamento desta demanda.b.Esgotado o prazo, com ou sem 

manifestação, retornem os autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 52655 Nr: 2020-28.2013.811.0033

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIA PEREIRA DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO SLOVINSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARCOS LOPES - 

OAB:15837-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARTIDIANA A.BETONI SILVA - 

OAB:19.002/MT, VILSON SOARES FERRO - OAB:11830/MT

 Vistos etc.

1. Cumpra a Secretaria as seguintes providências:

a. Proceda-se a alteração no sistema e capa dos autos, fazendo constar 

“Cumprimento de Sentença”, conforme determinado à fl. 213-verso.

b. Intime-se o patrono da parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias úteis, manifeste-se acerca da petição e documento juntados às fls. 

529/530.

c. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos 

conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 71067 Nr: 1702-06.2017.811.0033

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA MARINGÁ-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIELE HARALA FARIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA DO MUNICIPIO 

DE NOVA MARINGÁ MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Defiro o pedido formulado às fls. 18/22, para aglutinação do débito da 

presente execução, com fulcro no artigo 329, inciso I, do Código de 

Processo Civil, uma vez que a parte executada ainda não fora citada.

 2. A Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça 

de Mato Grosso prevê, em seu artigo 1.199, o arquivamento provisório das 

Execuções Fiscais, Estaduais ou Municipais, cujos valores sejam 

inferiores a 15 (quinze) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso 

– UPFMT, o que corresponde, atualmente, a R$ 1.981,20 (um mil e 

novecentos e oitenta e um reais e vinte centavos).

Desta forma, considerando que a somatória dos valores executados ainda 

não ultrapassam 15 UPFs, determino sejam encaminhados os presentes 

autos ao arquivo provisório, sem quaisquer ônus ou baixa na distribuição.

Intime-se o credor.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 69609 Nr: 894-98.2017.811.0033

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA MARINGÁ-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO PAULO BRAMBILA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA DO MUNICIPIO 

DE NOVA MARINGÁ MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Defiro o pedido formulado às fls. 10/13, para aglutinação do débito da 

presente execução, com fulcro no artigo 329, inciso I, do Código de 

Processo Civil, uma vez que a parte executada ainda não fora citada.

 2. A Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça 

de Mato Grosso prevê, em seu artigo 1.199, o arquivamento provisório das 

Execuções Fiscais, Estaduais ou Municipais, cujos valores sejam 

inferiores a 15 (quinze) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso 

– UPFMT, o que corresponde, atualmente, a R$ 1.981,20 (um mil e 

novecentos e oitenta e um reais e vinte centavos).

Desta forma, considerando que a somatória dos valores executados ainda 

não ultrapassam 15 UPFs, determino sejam encaminhados os presentes 

autos ao arquivo provisório, sem quaisquer ônus ou baixa na distribuição.

Intime-se o credor.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 69557 Nr: 852-49.2017.811.0033

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA MARINGÁ-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILDEON NASCIMENTO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA DO MUNICIPIO 

DE NOVA MARINGÁ MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Defiro o pedido formulado às fls. 10/12, para aglutinação do débito da 

presente execução, com fulcro no artigo 329, inciso I, do Código de 

Processo Civil, uma vez que a parte executada ainda não fora citada.

 2. A Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça 

de Mato Grosso prevê, em seu artigo 1.199, o arquivamento provisório das 

Execuções Fiscais, Estaduais ou Municipais, cujos valores sejam 

inferiores a 15 (quinze) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso 

– UPFMT, o que corresponde, atualmente, a R$ 1.981,20 (um mil e 

novecentos e oitenta e um reais e vinte centavos).

Desta forma, considerando que a somatória dos valores executados ainda 

não ultrapassam 15 UPFs, determino sejam encaminhados os presentes 

autos ao arquivo provisório, sem quaisquer ônus ou baixa na distribuição.

Intime-se o credor.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 67230 Nr: 2961-70.2016.811.0033

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA MARINGÁ-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSIMEIRE PIVA TORRES DE ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA DO MUNICIPIO 

DE NOVA MARINGÁ MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Defiro o pedido formulado às fls. 16/19, para aglutinação do débito da 

presente execução, com fulcro no artigo 329, inciso I, do Código de 

Processo Civil, uma vez que a parte executada ainda não fora citada.

 2. A Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça 

de Mato Grosso prevê, em seu artigo 1.199, o arquivamento provisório das 

Execuções Fiscais, Estaduais ou Municipais, cujos valores sejam 

inferiores a 15 (quinze) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso 

– UPFMT, o que corresponde, atualmente, a R$ 1.981,20 (um mil e 

novecentos e oitenta e um reais e vinte centavos).

Desta forma, considerando que a somatória dos valores executados ainda 

não ultrapassam 15 UPFs, determino sejam encaminhados os presentes 

autos ao arquivo provisório, sem quaisquer ônus ou baixa na distribuição.

Intime-se o credor.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 67801 Nr: 3295-07.2016.811.0033
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 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA MARINGÁ-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSMAR ADALBERTO TORRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA DO MUNICIPIO 

DE NOVA MARINGÁ MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Defiro o pedido formulado às fls. 14/16, para aglutinação do débito da 

presente execução, com fulcro no artigo 329, inciso I, do Código de 

Processo Civil, uma vez que a parte executada ainda não fora citada.

 2. A Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça 

de Mato Grosso prevê, em seu artigo 1.199, o arquivamento provisório das 

Execuções Fiscais, Estaduais ou Municipais, cujos valores sejam 

inferiores a 15 (quinze) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso 

– UPFMT, o que corresponde, atualmente, a R$ 1.981,20 (um mil e 

novecentos e oitenta e um reais e vinte centavos).

Desta forma, considerando que a somatória dos valores executados ainda 

não ultrapassam 15 UPFs, determino sejam encaminhados os presentes 

autos ao arquivo provisório, sem quaisquer ônus ou baixa na distribuição.

Intime-se o credor.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 77063 Nr: 271-97.2018.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVIA MARIA ARANTES DO PINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE NOVA MARINGÁ-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERICK HENRIQUE DIAS PRADO - 

OAB:17.642/MT, Giselia Silva Rocha - OAB:14241, ROQUE PIERES DA 

ROCHA FILHO - OAB:9.870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Trata-se de Ação de Cobrança de Diferenças Remuneratórias de 

SILVIA MARIA ARANTES DO PINHO em desfavor do MUNICÍPIO DE NOVA 

MARINGÁ/MT.

Decisões, datadas de 22/03/2018 e 04/05/2018, (i) ordenou que a 

Requerente comprovasse a insuficiência financeira para pagar as custas 

e despesas processuais, e (ii) indeferiu o benefício processual da 

assistência judiciária gratuita à Requerente, ordenando-se ao patrono o 

recolhimento das taxas e custas correspondentes à distribuição [fls. 

28/28-verso e 32/33]

É o relato do essencial. Fundamento. Decido.

2. O cancelamento da distribuição deste feito é de rigor.

Isso porque o Requerente, embora intimado na pessoa de seu patrono, até 

a presente data, não procedeu ao pagamento das taxas e custas 

correspondentes à distribuição [certidão de fl. 35].

3. Ante o exposto, com fundamento no artigo 290, do Código de Processo 

Civil, determino o cancelamento da distribuição deste processo.

Preclusa a via recursal, arquive-se, com as anotações e baixas de estilo.

Intime-se e se cumpra.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 79258 Nr: 1185-64.2018.811.0033

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA MARINGÁ-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L C VICENTE MADEIRAS ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA DO MUNICIPIO 

DE NOVA MARINGÁ MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Recebo a Execução Fiscal, porquanto devidamente instruída nos termos 

do §1º do artigo 6º da Lei nº 6.830/80.

2. Cumpra a Secretaria Judiciária as seguintes providências:

a) Cite-se a parte executada por correio, com aviso de recebimento (Lei 

6.830/80, art. 8º, inc. I), para que, no prazo de 5 (cinco) dias (Lei 6.830/80, 

art. 8º) pague o valor exequendo, devidamente acrescido das custas e 

despesas processuais, ou garanta à execução, nomeando, inclusive, 

bens à penhora, observado a ordem prevista no artigo 9º da Lei 6.830/80;

b) Não ocorrendo o pagamento, nem a garantida a execução, proceda a 

penhora em bens da parte executada, tantos quantos bastem para 

garantir a execução, na forma dos artigos 10 e 11 da Lei nº 6.830/80, 

devendo o Oficial de Justiça fazer desde logo a avaliação, constando o 

valor do termo ou do auto de penhora.

Recaindo a penhora sobre bens imóveis, se casada(o) for a(o) a parte 

executada, intime o(a) cônjuge, no caso de bens móveis ou em ações, ou 

debêntures ou quota ou qualquer título, crédito ou direito societário 

nominativo, deve o senhor Oficial de Justiça, proceder ao registro, nos 

termos do inciso IV do artigo 7º e artigo 14 e respectivos incisos da Lei 

6.830/80;

 c) Garantido o juízo, a parte executada poderá, no prazo de 30 dias 

contados do depósito, da juntada de prova da fiança ou da intimação da 

penhora, oferecer embargos, conforme determina o art. 16 e seus incisos, 

da Lei 6.830/80;

 d) Acaso oferecidos embargos, ou se forem rejeitados, sejam os bens 

móveis ou imóveis alienados em leilão público, tudo conforme o artigo de 

23 da Lei 6.830/80, observando-se, ainda o seguinte:

NA EXECUÇÃO FISCAL O DEVEDOR DEVERA SER INTIMADO, 

PESSOALMENTE, DO DIA E HORA DA REALIZAÇÃO DO LEILÃO. (Súmula 

121, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 29/11/1994, DJ 06/12/1994 p. 33786)

NA EXECUÇÃO FISCAL HAVERÁ SEGUNDO LEILÃO, SE NO PRIMEIRO 

NÃO HOUVER LANÇO SUPERIOR A AVALIAÇÃO. (Súmula 128, PRIMEIRA 

SEÇÃO, julgado em 14/03/1995, DJ 23/03/1995 p. 6730)

O leilão será precedido de publicação de edital, afixado no local de 

costume, na sede deste Juízo, e publicado em resumo, uma vez só, 

gratuitamente, na imprensa oficial. O prazo entre as datas de publicação 

do edital e do leilão não poderá ser superior a 30 (trinta) dias, nem inferior 

a 10 (dez) dias nos termos do § 1º, artigo 22 da Lei 6.830/80.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 79312 Nr: 1221-09.2018.811.0033

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA MARINGÁ-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COSTA & CRUZ LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.bens imóveis, se casada(o) for a(o) a parte executada, intime 

o(a) cônjuge, no caso de bens móveis ou em ações, ou debêntures ou 

quota ou qualquer título, crédito ou direito societário nominativo, deve o 

senhor Oficial de Justiça, proceder ao registro, nos termos do inciso IV do 

artigo 7º e artigo 14 e respectivos incisos da Lei 6.830/80; c)Garantido o 

juízo, a parte executada poderá, no prazo de 30 dias contados do 

depósito, da juntada de prova da fiança ou da intimação da penhora, 

oferecer embargos, conforme determina o art. 16 e seus incisos, da Lei 

6.830/80; d)Acaso oferecidos embargos, ou se forem rejeitados, sejam os 

bens móveis ou imóveis alienados em leilão público, tudo conforme o artigo 

de 23 da Lei 6.830/80, observando-se, ainda o seguinte:NA EXECUÇÃO 

FISCAL O DEVEDOR DEVERA SER INTIMADO, PESSOALMENTE, DO DIA E 

HORA DA REALIZAÇÃO DO LEILÃO. (Súmula 121, PRIMEIRA SEÇÃO, 

julgado em 29/11/1994, DJ 06/12/1994 p. 33786)NA EXECUÇÃO FISCAL 

HAVERÁ SEGUNDO LEILÃO, SE NO PRIMEIRO NÃO HOUVER LANÇO 

SUPERIOR A AVALIAÇÃO. (Súmula 128, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 

14/03/1995, DJ 23/03/1995 p. 6730)O leilão será precedido de publicação 

de edital, afixado no local de costume, na sede deste Juízo, e publicado 

em resumo, uma vez só, gratuitamente, na imprensa oficial. O prazo entre 

as datas de publicação do edital e do leilão não poderá ser superior a 30 

(trinta) dias, nem inferior a 10 (dez) dias nos termos do § 1º, artigo 22 da 

Lei 6.830/80.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 79240 Nr: 1173-50.2018.811.0033

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA MARINGÁ-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APUI CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA DO MUNICIPIO 

DE NOVA MARINGÁ MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Recebo a Execução Fiscal, porquanto devidamente instruída nos termos 
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do §1º do artigo 6º da Lei nº 6.830/80.

2. Cumpra a Secretaria Judiciária as seguintes providências:

a) Cite-se a parte executada por correio, com aviso de recebimento (Lei 

6.830/80, art. 8º, inc. I), para que, no prazo de 5 (cinco) dias (Lei 6.830/80, 

art. 8º) pague o valor exequendo, devidamente acrescido das custas e 

despesas processuais, ou garanta à execução, nomeando, inclusive, 

bens à penhora, observado a ordem prevista no artigo 9º da Lei 6.830/80;

b) Não ocorrendo o pagamento, nem a garantida a execução, proceda a 

penhora em bens da parte executada, tantos quantos bastem para 

garantir a execução, na forma dos artigos 10 e 11 da Lei nº 6.830/80, 

devendo o Oficial de Justiça fazer desde logo a avaliação, constando o 

valor do termo ou do auto de penhora.

Recaindo a penhora sobre bens imóveis, se casada(o) for a(o) a parte 

executada, intime o(a) cônjuge, no caso de bens móveis ou em ações, ou 

debêntures ou quota ou qualquer título, crédito ou direito societário 

nominativo, deve o senhor Oficial de Justiça, proceder ao registro, nos 

termos do inciso IV do artigo 7º e artigo 14 e respectivos incisos da Lei 

6.830/80;

 c) Garantido o juízo, a parte executada poderá, no prazo de 30 dias 

contados do depósito, da juntada de prova da fiança ou da intimação da 

penhora, oferecer embargos, conforme determina o art. 16 e seus incisos, 

da Lei 6.830/80;

 d) Acaso oferecidos embargos, ou se forem rejeitados, sejam os bens 

móveis ou imóveis alienados em leilão público, tudo conforme o artigo de 

23 da Lei 6.830/80, observando-se, ainda o seguinte:

NA EXECUÇÃO FISCAL O DEVEDOR DEVERA SER INTIMADO, 

PESSOALMENTE, DO DIA E HORA DA REALIZAÇÃO DO LEILÃO. (Súmula 

121, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 29/11/1994, DJ 06/12/1994 p. 33786)

NA EXECUÇÃO FISCAL HAVERÁ SEGUNDO LEILÃO, SE NO PRIMEIRO 

NÃO HOUVER LANÇO SUPERIOR A AVALIAÇÃO. (Súmula 128, PRIMEIRA 

SEÇÃO, julgado em 14/03/1995, DJ 23/03/1995 p. 6730)

O leilão será precedido de publicação de edital, afixado no local de 

costume, na sede deste Juízo, e publicado em resumo, uma vez só, 

gratuitamente, na imprensa oficial. O prazo entre as datas de publicação 

do edital e do leilão não poderá ser superior a 30 (trinta) dias, nem inferior 

a 10 (dez) dias nos termos do § 1º, artigo 22 da Lei 6.830/80.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 68565 Nr: 166-57.2017.811.0033

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOZART ROSSI VILELA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERNESTO CAVALINI FILHO, LUIZ AMERICO 

CAVALINI, ARMANDO RIBEIRO, IVONE DA CRUZ RIBEIRO, SEDENI LUCAS 

LOCKS, IVONETE R. LODKS, MILTON CARVALHO, APARECIDA ALVES DE 

CARVALHO, MADENORTE MADEIRAS E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 

LRDA, MAURO RICARDO EDIT, LUCIANA DE SOUZA EDIT, JAIR 

OBREGÃO, JOSÉ CARLOS UHLMANN, MARA HELENA SCHOLZE 

UHLMANN, JOSE ROBERTO SCHMALTZ, MARCIO AUGUSTO GUARIENTE, 

GIZELDA MARIA DE CARVALHO, JOSANA FATIMA DE CARVALHO 

GUARIENTE, CARLOS JOELCY ENGEL, ANA MARIA RITZMANN ENGEL, 

OVETRIL ÓLEOS VEGETAIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO DOS ANJOS SILVA 

JUNIOR - OAB:23667/O, RICARDO BASSO - OAB:12739/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Eduardo Silva e 

Souza - OAB:7216, Hermes Bezerra da Silva Neto - OAB:11405, 

VISTREMUNDO JOSÉ FERREIRA JUNIOR - OAB:370.840 OAB/SP

 Vistos etc.

1. Considerando os termos da certidão de fl. 608, informando o 

falecimento do requerido Milton Carvalho, necessário se faz a 

regularização do polo passivo da ação, através da habilitação dos 

herdeiros do de cujus, nos termos do art. 687 e seguintes do CPC.

Dispõe o art. 313, inciso I, e § 1º, do CPC que:

Art. 313. Suspende-se o processo:

I - pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das 

partes, de seu representante legal ou de seu procurador;

(...)

 § 1o Na hipótese do inciso I, o juiz suspenderá o processo, nos termos do 

art. 689.”

2. Sendo assim, face o falecimento do requerido Milton Carvalho, 

SUSPENDO o feito pelo período de 06 (seis) meses para que o autor 

promova a citação do respectivo espólio, de quem for o sucessor ou, se 

for o caso, dos herdeiros (art. 313, § 2º, I do CPC).

3. Cumpra a Secretaria Judiciária as seguintes providências:

a. INTIME(M)-SE, via DJe, o(a/s) advogado(a/s) das partes acerca da 

presente decisão.

b. Decorrido o prazo de suspensão, com ou sem manifestação, retornem 

os autos conclusos.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1000334-08.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

JOVELINA BIFFE CELLONI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARCOS LOPES OAB - MT0015837A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

LUIS FELIPE LARA DE SOUZA

 

Processo nº 1000334-08.2018.8.11.0033 Tipo de Ação: Alvará Judicial 

Requerente: Jovelina Biffe Celloni Vistos etc. 1. Trata-se de Alvará Judicial 

para levantamento de valores depositados em conta poupança. É o relato 

do essencial. Fundamento e Decido. 2. Preliminarmente, DEFIRO o 

benefício processual da gratuidade da justiça à Requerente, considerada 

a documentação que instrui a inicial. Os artigos 1º, caput, e 2º, caput, 

ambos da Lei Federal nº 6.858, de 24-11-1980, que dispõe sobre o 

pagamento, aos dependentes ou sucessores, de valores não recebidos 

em vida pelos respectivos titulares, estão assim redigidos: “Art. 1º - Os 

valores devidos pelos empregadores aos empregados e os montantes das 

contas individuais do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e do Fundo 

de Participação PIS-PASEP, não recebidos em vida pelos respectivos 

titulares, serão pagos, em quotas iguais, aos dependentes habilitados 

perante a Previdência Social ou na forma da legislação específica dos 

servidores civis e militares, e, na sua falta, aos sucessores previstos na 

lei civil, indicados em alvará judicial, independentemente de inventário ou 

arrolamento.” “Art. 2º - O disposto nesta Lei se aplica às restituições 

relativas ao Imposto de Renda e outros tributos, recolhidos por pessoa 

física, e, não existindo outros bens sujeitos a inventário, aos saldos 

bancários e de contas de cadernetas de poupança e fundos de 

investimento de valor até 500 (quinhentas) Obrigações do Tesouro 

Nacional.” (grifei e negritei). O Decreto nº 85.845, de 26-3-1981, ao 

regulamentar esse diploma legal, estatui em seus artigos 1º e 4º as 

seguintes regras: “Art. 1º Os valores discriminados no parágrafo único 

deste artigo, não recebidos em vida pelos respectivos titulares, serão 

pagos, em quotas iguais, aos seus dependentes habilitados na forma do 

artigo 2º. Parágrafo Único. O disposto neste Decreto aplica-se aos 

seguintes valores: I - quantias devidas a qualquer título pelos 

empregadores a seus empregados, em decorrência de relação de 

emprego; II - quaisquer valores devidos, em razão de cargo ou emprego, 

pela União, Estado, Distrito Federal, Territórios, Municípios e suas 

autarquias, aos respectivos servidores; III - saldos das contas individuais 

do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e do Fundo de Participação 

PIS/PASEP; IV - restituições relativas ao imposto de renda e demais 

tributos recolhidos por pessoas físicas; V - saldos de contas bancárias, 

saldos de cadernetas de poupança e saldos de contas de fundos de 

investimento, desde que não ultrapassem o valor de 500 (quinhentas) 

Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional e não existam, na 

sucessão, outros bens sujeitos a inventário.” “Art. 4º A inexistência de 

outros bens sujeitos a inventário, para os fins do item V, parágrafo único, 

do artigo 1º, será comprovada por meio de declaração, conforme modelo 

anexo, firmada pelos interessados perante a instituição onde esteja 

depositada a quantia a receber. § 1º As declarações feitas nos termos 

deste artigo ter-se-ão por verdadeiras até prova em contrário. § 2º A falsa 

declaração sujeitará o declarante às sanções previstas no Código Penal e 

demais cominações legais aplicáveis. § 3º Verificada, a qualquer tempo, a 

existência de fraude ou falsidade na declaração, será dado conhecimento 

do fato à autoridade competente, dentro de 5 (cinco) dias, para 

instauração de processo criminal.” (grifei e negritei). A propósito, 

Francisco José Cahali e Giselda Maria Fernandes Novaes Hironaka (in 

Direito das Sucessões. São Paulo, RT, 2012, 4. ed. rev., atual. e ampl., pg. 

420) lecionam que: “O inventário é o meio pelo qual se promove a efetiva 

transferência da herança aos respectivos herdeiros, embora, no plano 
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jurídico (e fictício, como visto), a transmissão do acervo se opere no exato 

instante do falecimento. Através dele, faz-se a identificação dos 

sucessores, da herança, das eventuais dívidas e obrigações deixadas 

pelo falecido, para futura partilha ou adjudicação do resultado aos 

herdeiros. (…) Até recentemente, o inventário representava um dos 

exemplos do chamado processo necessário, na medida em que apenas 

através de inventário judicial é que seria possível promover a passagem 

dos direitos e obrigações deixados pelo falecido aos seus herdeiros, 

salvo em situações excepcionais, nas sucessões anômalas ou 

irregulares, onde a transferência de valores relacionados ao FGTS, PIS e 

PASEP, bem como pequenas quantias existentes em aplicações, quando 

inexistente outro patrimônio a inventariar, já poderia ser feita 

administrativamente ou através de alvará judicial.” (sem grifos e negritos 

no original). Infere-se da leitura conjugada desses dispositivos legais e 

dessa lição doutrinária, que o pedido de alvará judicial para o levantamento 

de valores não recebidos em vida pelos respectivos titulares, em regra, 

não depende de inventário ou arrolamento. Contudo, existindo bens a 

inventariar, não se revela lícito o procedimento independente do alvará 

para levantamento daquelas importâncias, sendo, de rigor, o ajuizamento 

da ação de inventário, para, durante a tramitação do feito, obter-se a 

autorização judicial, cujo alvará será processado, conforme o caso, como 

incidente ou apenso aos autos. Valho-me, uma vez mais, dos 

ensinamentos daqueles doutrinadores acima: “(…) mesmo no processo de 

inventário, para a prática de determinados atos, por exemplo, alienação de 

bens do espólio, transação em juízo ou fora dele (CPC, art. 992), outorga 

de escritura (a requerimento do inventariante, herdeiros ou mesmo 

adquirente), levantamento de numerário ou movimentação bancária em 

nome do espólio, retirada de títulos ou ações em custódia de instituições 

financeiras, ou suas bonificações e dividendos, transferências de bens 

(veículos, linhas telefônicas) etc., é utilizado o alvará, na concepção 

clássica de autorização judicial, a ser processado, conforme o caso, 

como incidente ou apenso aos autos.” (ob. cit. pg. 446/447) (sem negrito 

no original). A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso ergue-se nesse sentido: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DE CONCESSÃO DE ALVARÁ JUDICIAL – RAZÕES DO APELO 

REFERENTE CONDENAÇÃO DE PENA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – 

AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – 

VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ART. 1.010, II, CPC – 

ALVARÁ PARA VENDA DE RESES – EXISTÊNCIA DE BENS – 

NECESSIDADE DE ABERTURA DE INVENTÁRIO – RECURSO 

PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. Evidenciada a ausência de 

correlação das razões recursais com a causa sub judice, por 

conseguinte, com os fundamentos da sentença, o recurso não pode ser 

conhecido ante a violação do art. 1010 do CPC. A existência de algum bem 

a inventariar, além dos valores a receber, torna inviável o pedido de 

Alvará e obriga a abertura de inventário” (Ap 12843/2018, DESA. CLEUCI 

TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/05/2018, Publicado no DJE 22/05/2018) 

(grifei e negritei). Pois bem. Compulsando os autos, especificamente, a 

certidão de óbito do senhor Valcir Celloni, restou atestado que o falecido 

deixou bens a inventariar. Logo, o procedimento independente do alvará, 

tal como posto, não comporta acolhimento, ao menos que a interessada 

comprove a distribuição do inventário (judicial ou extrajudicial). Lado outro, 

inexiste encartado no feito certidões negativas de tributos, documento 

igualmente imprescindível para o julgamento do feito. 3. Cumpra a 

Secretaria Judiciária as seguintes providências a. INTIME-SE, via DJe, 

o(a/s) advogado(a/s) da parte autora para que, no prazo de 20 (vinte) 

dias úteis, (i) comprove a distribuição do inventário dos bens deixados 

pelo de cujus, seja de forma judicial e/ou de forma extrajudicial, e (ii) junte 

nos autos certidões negativas de tributos federais, estaduais, municipais, 

porque essa providência é imprescindível ao equacionamento desta 

demanda. b. Esgotado o prazo, com ou sem manifestação, retornem os 

autos conclusos. São José do Rio Claro, 29 de junho de 2018. (assinado 

eletronicamente) Luis Felipe Lara de Souza Juiz de Direito

Comarca de Vila Rica

2ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 65871 Nr: 1482-23.2018.811.0049

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALCIDES WALDOW

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CARLOS MARCHETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELTON VIEIRA SANTOS - 

OAB:18830/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA MOURA FEITOZA - 

OAB:17816/MT

 Vistos.

Frustada a audiência por ausência de publicação no DJE, redesigno a 

audiência de justificação para o dia 17/07/2018, às 16h.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Vila Rica, 29/06/2018.

Carlos Eduardo de Moraes e Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 61462 Nr: 1948-51.2017.811.0049

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDRZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSUÉ SILVA MARINHO - 

OAB:MT 12423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ação de Inventário

Autos nº: 1948-51.2017.811.0049 - Código: 61462

Vistos.

Considerando o pedido de expedição de alvará judicial para venda de 

bens do espólio (fls. 19/20), DESIGNO audiência para o dia 23 de julho de 

2018, às 17:00 horas, (horário oficial de Mato Grosso), para oitiva da 

Inventariante.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Vila Rica/MT, 28 de junho de 2018.

Carlos Eduardo de Moraes e Silva

Juiz Substituto.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 61633 Nr: 2052-43.2017.811.0049

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE VILA RICA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO PAULO BRZEZINSKI DA 

CUNHA - OAB:17.208-GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO ALBANEZE GOMES 

RIBEIRO - OAB:272.428/SP, GIUSEPPE GIAMUNDO NETO - 

OAB:234.412/SP, LUIZ FELIPE PINTO LIMA GRAZIANO - OAB:220932, 

MARCELO ZANATTA ESTEVAM - OAB:

 “Vistos. O processo está em ordem, nada a sanear, artigo 357 do CPC. 

Dito isso não havendo preliminares e prejudiciais arguidas pela parte 

requerida que não se confunda pelo próprio mérito, Declaro Saneado o 

processo. Atendendo ao principio vetores do Código do Processo Civil, 

especialmente quanto a cooperação intersubjetiva e a vedação a 

surpresa, manifestem-se as partes iniciando pela parte autora, no prazo 

de 10 (dez) dias, precisamente, aos exatos pontos e questões de fatos 

que pretendem produzir provas, justificando o meio e a pertinência. 

Considerando que esse Magistrado não tem conhecimento pessoal das 

dimensões de uma planta de frigorifico, entendo necessário a realização 

de uma inspeção judicial que desde já fixo para o dia 02 de agosto de 

2018 às 08h00min (horário oficial do Mato Grosso), na planta do frigorifico 

da JBS em Confresa/MT e a partir das 12h00min, no mesmo dia, na planta 

do frigorifico em Vila Rica/MT, devendo a Requerida providenciar todos os 
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meios de acesso às referidas plantas. Saem os presentes intimados. 

Cumpra-se”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 9771 Nr: 1712-22.2005.811.0049

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIR CÂNDIDO DE CASTILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OTÁVIO CORREIA DO PRADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILIA CRESTANI - OAB:16.556 

/ OAB/MT, PAULO ROBERTO TAVARES DE SENA - OAB:6432-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO LUIZ DA MOTA 

SOARES - OAB:OAB/MT 9710-A, ROMES DA MOTA SOARES - 

OAB:4781-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimação da parte autora para proceder o 

recolhimento das custas processuais para distribuição de Carta Precatória 

na Comarca de Morrinhos/SP.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 63833 Nr: 152-88.2018.811.0049

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIMONE ROSA MOREIRA GOUVEIA, EDUARDO 

GOUVEIA FILHO, ISABELA MOREIRA GOUVEIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COLONIZADORA VILA RICA S/A, EVERALDO 

SIMÕES DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE NONATO MARACAIPE 

SANTOS DE OLIVEIRA - OAB:19.583/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JESSICA BATISTA DA SILVA - 

OAB:49394

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte requerente a se manifestar no 

prazo legal acerca da contestação apresentada nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 43985 Nr: 890-52.2013.811.0049

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO ARAGUAIA-SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RIVALDO ROBERTO PEREIRA ALVES, 

RODOLFO ROBERTO PEREIRA ALVES, LILIAM PAULA RAMOS ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora a se manifestar no prazo 

legal acerca da Correspondência devolvida, pelo motivo de não existir o 

número.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 17714 Nr: 791-24.2009.811.0049

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANIAMAR COSTA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:4482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:MT/4.482, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os presentes autos para intimação da parte autora do teor da 

certidão do oficial de justiça de fls. 120, no prazo legal.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010021-70.2017.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

VALERIA PATRICIA DE SOUZA GERALDINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAYO RHUDSON SANTOS CARVALHO OAB - MT22315/O (ADVOGADO)

MARILIA CRESTANI OAB - MT16556/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTUERPIA PROMOTORA E ADMINISTRADORA DE NEGOCIOS DE VENDA 

E CREDITO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP0117417A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA SENTENÇA Processo: 

8010021-70.2017.8.11.0049. REQUERENTE: VALERIA PATRICIA DE 

SOUZA GERALDINO REQUERIDO: ANTUERPIA PROMOTORA E 

ADMINISTRADORA DE NEGOCIOS DE VENDA E CREDITO S.A. Vistos, etc. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. 

FUNDAMENTO E DECIDO Verifico estar o processo maduro e bem instruído 

a permitir o seu julgamento, em atenção aos princípios da celeridade e 

economia processual versados no artigo 2º da Lei 9.099/95. Ante a 

ausência de preliminares, passo ao exame do mérito. Trata-se de AÇÃO 

DE RESCISÃO CONTRATUAL COM DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS 

C/C DANOS MORAIS proposta por VALERIA PATRICIA DE SOUZA 

GERALDINO em face de ANTUERPIA PROMOTORA E ADMINISTRADORA 

DE NEGOCIOS DE VENDA E CREDITO S.A, onde a parte reclamante alega, 

em síntese, que adquiriu um aparelho condicionador de Ar Split da marca 

“Electrolux” de 12.000 BTUs por meio de representante da empresa 

reclamada, parcelados em 12x no boleto no valor fixo de R$ 162,79 (cento 

e sessenta e dois reais e setenta e nove centavos). Aduz que mesmo 

após efetuar o pagamento das 12 (doze) parcelas, jamais recebeu a 

mercadoria, pugnando ao final pela restituição dos valores pagos, bem 

como indenização por danos morais que entende ter sofrido. No mérito, a 

empresa reclamada confirmou a existência da compra, porém sustentando 

não ter culpa no atraso, tendo em vista que por motivos alheios a sua 

vontade, uma vez que indisponível em com o devido fornecedor, pugnando 

ao final pela improcedência de todos os pedidos da inicial. Pois bem. Da 

análise dos autos, bem como dos documentos que o instruem, tendo que o 

direito milita estreme de dúvidas em favor da reclamante. Isto porque, em 

que pese as alegações da parte reclamada não ter culpa no atraso por 

circunstancias alheias à sua vontade, não foi capaz de modificar os 

direitos da reclamante, nos termos do art. 373, II do NCPC. De início 

destaca-se que toda venda efetuada é claramente definido pelo 

fornecedor o prazo de entrega dos produtos objetos do contrato. Na 

documentação que acompanha o presente verifica-se que o produto 

adquirido jamais foi entregue. O CDC traz em seu artigo abaixo a seguinte 

disposição: "Art. 30. Toda informação ou publicidade, suficientemente 

precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com 

relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o 

fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que 

vier a ser celebrado." O princípio da vinculo da oferta, no entanto, não é 

para punir erros ou falhas cometidas pelos fornecedores, mas sim mais 

um meio instituído pelo CDC para coibir a prática de publicidade enganosa. 

In casu, verifica-se que a parte reclamante fora tratada com demasiada 

desídia, porquanto, apesar de ter realizado o pagamento de todas as 

parcelas de seu produto, teve seu acordo frustrado pela requerida, que 

não lhe entregou a mercadoria. Cumpre salientar que o simples atraso na 

entrega de produto, por si só, não é suficiente a amparar o pleito 

indenizatório, entretanto o atraso na entrega de bem adquirido por prazo 

considerável supera o mero aborrecimento, caracterizando o dano 

extrapatrimonial e o dever de indenizar por parte daquele que presta o 

serviço de forma insatisfatória. Assim, ante o descumprimento contratual 

da reclamada ao não honrar a venda que fez, como dela se esperava, 

torna cabível o pleito de danos morais. Nesse sentido: “AÇÃO DE 

REPARAÇÃO DE DANOS. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ATRAVÉS DE SÍTIO 

NA INTERNET. RECEBIMENTO DE COBRANÇA REFERENTE A IMPOSTO DE 

IMPORTAÇÃO. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. DANO MORAL 

OCORRENTE. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO. 1. Tendo a 

reclamante adquirido um telefone celular, por intermédio do site de 
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compras, efetuando o depósito do valor do produto e do frete, não sendo 

informado que a compra seria realizada no exterior e que seria necessário 

o pagamento de impostos não incluídos no preço, por certo que há 

responsabilidade da ré Fênix do Oriente pela cobrança efetuada pela 

Receita Federal. 2. O dano moral, no caso em comento, se justifica pelo 

caráter punitivo-pedagógico do instituto, tendo em vista a clara violação ao 

dever de informação (art. 6º, III, do CDC) da demandada.” (Recurso Cível 

Nº 71002591253, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Ricardo Torres Hermann, Julgado em 15/07/2010).” DO DANO 

MORAL No tocante ao quantum indenizatório, é sabido que tal quantia 

deve atender aos fins que se presta, devendo ser norteado pelos 

princípios da razoabilidade e proporcionalidade, dentre outros prismas, 

entre eles, a condição econômica da vítima e do ofensor, o grau de culpa, 

a extensão do dano e o caráter sócio pedagógico da sanção reparatória; 

assim, o valor deve ser arbitrado de forma suficiente a causar 

repercussão em sua esfera patrimonial. E como já dito alhures, em regra o 

descumprimento contratual não caracteriza o dano moral, inobstante, na 

situação em tela, a não entrega da mercadoria adquirida configura dano 

moral indenizável. E visando minimizar o risco de lesão ao consumidor, o 

fornecedor deve, dentro do prazo de entrega pactuado, informar a 

possibilidade de eventual atraso na entrega, para que o consumidor 

busque alternativas para evitar a geração de danos, tal como a 

desistência de compra – que aqui se reveste de desistência de 

celebração contratual, já que o contrato não foi aperfeiçoado, o que 

aconteceria com a entrega do produto. Assim, no tocante ao pedido de 

reparação a título de danos morais, entendo que a conduta da reclamada 

causou sim abalo moral a reclamante, abalo esse diverso de mero 

dissabor e passível de indenização, posto que a quebra de expectativa 

pela falha na entrega do produto frustram a relação de consumo e 

confiança entre promovente e promovida. Destarte, tendo em vista o 

caráter sancionatório da medida, os valores envolvidos, bem como demais 

circunstancias em que os fatos se desenvolveram, revela-se razoável o 

valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de reparação por danos 

morais, o qual se apresenta moderado e suficiente a fim de não acarretar 

em enriquecimento sem causa da reclamante. DA REPETIÇÃO DO 

INDÉBITO No que tange a cobrança de valores indevidos, a doutrina e a 

jurisprudência pátria tem se inclinado para restituição em dobro dos 

valores cobrados indevidamente, nos moldes do art. 42, p.ú, do CDC. Com 

efeito, a reclamante tem direito à devolução do valor que pagou pela 

mercadoria de R$ 1.953,48 (hum mil, novecentos e quarenta e três reais e 

quarenta e oito centavos), porém na sua forma simples, o que afasta a 

regra prevista no art. 42, § único do Código de Defesa do Consumidor, já 

que a cobrança efetuada não era indevida, devidamente atualizada. 

DISPOSITIVO Diante do exposto e por tudo mais que consta nos autos, 

com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL 

DOS PEDIDOS da inicial, com a extinção do processo com julgamento do 

mérito para o fim de: A) DECLARAR a rescisão do contrato de compra e 

venda de produtos entabulado entre as partes objeto da presente ação; B) 

CONDENAR a empresa reclamada ANTUERPIA PROMOTORA E 

ADMINISTRADORA DE NEGOCIOS DE VENDA E CREDITO S.A, a restituir o 

valor de R$ 1.953,48 (hum mil, novecentos e quarenta e três reais e 

quarenta e oito centavos), porém em sua forma simples, corrigidos 

monetariamente pelo INPC desde a data da compra e acrescidos de juros 

de mora de 1% desde a citação; C) CONDENAR a empresa reclamada a 

pagar a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de indenização por 

danos morais ocasionados a reclamante VALERIA PATRICIA DE SOUZA 

GERALDINO, valor com a incidência de juros de 1% ao mês a partir da 

citação (404 e 405 do CC) e correção monetária pelo INPC devida a partir 

da publicação desta sentença (súmula 362 do STJ). Sem custas e 

honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Vila Rica/MT, 23 de Maio de 2018. ROBSON 

ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam 

seus efeitos legais, a decisão exarada por juiz leigo conforme Lei 

n°9099/95. Cumpra-se expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Vila Rica, 30 de maio de 2018. Carlos Eduardo de Moraes e Silva Juiz 

Substituto

Primeira Entrância

Comarca de Alto Garças

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 025/2018/DF

O Doutor LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO – MMº Juiz de Direito 

Diretor do Foro da Comarca de Alto Garças - Estado de Mato Grosso, no 

uso de suas atribuições legais, CONSIDERANDO o CONTRATO n. 20/2018 

– CIA 0019446-79.2018.8.11.0000, com o objeto da contratação de 

empresa que, sob demanda, prestará serviços de manutenção predial 

preventiva (visita periódica) e corretiva (eventuais); CONSIDERANDO que 

as reformas consistem na troca do telhado, forro e parte elétrica de todo o 

prédio, podendo causar riscos para os clientes internos e externos, na 

manutenção normal do expediente diário, CONSIDERANDO que a empresa 

M. DUARTE EZIDORO CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS ME, 

dará início as reformas nesta Comarca no dia 02/07/2018,

 R E S O L V E: S U S P E N D E R o expediente do Foro Judicial desta 

Comarca de Alto Garças - MT., no período de 03/07/2018, em virtude da 

referida reforma, bem como os prazos processuais que vencerem nessa 

data ficam prorrogados para o próximo dia útil, que será quarta-feira 

04/07/2018. As medidas consideradas urgentes, consoantes na CNGC 

serão mantidas na forma de plantão judiciário por servidores lotados na 

Secretaria da Vara Única/Juizado Especial, devendo o plantonista 

permanecer no atendimento pelo telefone celular (66) 9.9959-4264, P. R. 

Cumpra-se, remetendo-se cópia à OAB, Defensoria Pública, Ministério 

Público e Egrégia Corregedoria Geral da Justiça. Alto Garças, 03 de julho 

de 2018. LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO Juiz de Direito Diretor do 

Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 8572 Nr: 770-61.2007.811.0035

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Floriana Ribeiro Porto, ALICE TAVARES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cândido Parreira Duarte Neto - 

OAB:86.374 SP, Marcos Eduardo da Silveira Leite - OAB:137269/SP, 

Odair Donizete Ribeiro - OAB:109334/SP, ODAIR DONIZETE RIBEIRO - 

OAB:9.935-A-MT, Patrícia Mariano da Silva - OAB:171.255 SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO o feito a parte autora para intimá-la da 

impossibilidade de envio da RPV pelo fato da beneficiária ALICE TAVARES 

DE SOUZA estar com situação cadastral irregular na Receita Federal do 

Brasil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 8101 Nr: 409-44.2007.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Julia Martins da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cândido Parreira Duarte Neto - 

OAB:86.374 SP, Marcos Eduardo da Silveira Leite - OAB:137269/SP, 

Odair Donizete Ribeiro - OAB:109334/SP, Patrícia Mariano da Silva - 

OAB:171.255 SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da CNGC, tendo em vista a expiração do prazo requerido à 

fl.142, IMPULSIONO os autos a parte autora para que manifeste-se em 

termos de prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 14156 Nr: 191-74.2011.811.0035

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vinicius Bignardi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cezalpino Mendes Teixeira Junior
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Celso Bignardi - 

OAB:60348/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Oliveira de Souza 

- OAB:8322/MT, João Batista de Araújo e Silva - OAB:4208-A

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO o feito ao requerente para que 

responda, no prazo legal, ao recurso Adesivo interposto as fls.220/226.

Comarca de Alto Taquari

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 48726 Nr: 1547-83.2018.811.0092

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vilmar Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV Financeira S/A. Credito Financiamento e 

Investimento, Newton Car, FRANCISCO ANTONIO DOS SANTOS, DANIEL 

OLIVEIRA BORGES, NEWTON OLIVEIRA BORGES, Auto Marcas Veículos 

Goiânia– GO, AutoVale Veículos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GETULIO CARNEIRO PIMENTA - 

OAB:27485

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nesse cenário, impõe-se a intimação do autor para comprovar de modo 

satisfatório a hipossuficiência alegada ou efetuar o recolhimento das 

despesas processuais. ANTE O EXPOSTO, determino a intimação do autor 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar a hipossuficiência alegada 

ou efetuar o recolhimento das despesas processuais, nos termos do § 2º 

do art. 99 do CPC. Alto Taquari/MT, 29 de junho de 2018. Fabio Alves 

Cardoso Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 21326 Nr: 136-49.2011.811.0092

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Rogério da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudio Kazuyoshi Kawasaki - 

OAB:OAB/MT 17.555-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cód. 21326

SENTENÇA

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão de Veículo movida pelo Banco 

do Brasil S/A em face de Paulo Rogerio da Silva, ambos devidamente 

qualificados.

 O Requerente mesmo intimado para comprovar o recolhimento da 

diligência não o fez, conforme certidão de fls. 88.

É o sucinto relato. Decido.

Compulsando os autos verifica-se que não houve a triangularização 

processual, dispensando, assim, a intimação do requerido à luz do § 4º do 

artigo 485 do NCPC.

 Ex positis, patente o desinteresse com o andamento e prosseguimento do 

feito, JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, na forma do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Custas já recolhidas no início e sem honorários, pois não houve 

apresentação de resposta.

 Transitada em julgado, dê-se baixa e arquivem-se, independentemente de 

nova determinação.

 P.I.

Alto Taquari/MT, 25 de junho de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 33054 Nr: 798-08.2014.811.0092

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cristovão Souza Queiroz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carrefour comércio e Indústria Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romano Voltolini - 

OAB:338.759-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, julgo improcedente o pedido contido na inicial, ficando 

resolvido o mérito da causa, nos termos do art. 487, I, do CPC.Condeno a 

parte autora no pagamento das despesas processuais e honorários 

advocatícios, estes que arbitro em 10% do valor da causa, ficando 

suspensa a exigibilidade por ser beneficiário da JUSTIÇA 

GRATUITA.Transitada em julgado, arquivem-se. Alto Taquari/MT, 26 de 

junho de 2018.Fabio Alves CardosoJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 32861 Nr: 620-59.2014.811.0092

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fernando Conceição Elias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oi S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romano Voltolini - 

OAB:338.759-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denner B. Mascarenhas 

Barbosa - OAB:13.245-A

 ANTE O EXPOSTO, julgo improcedente o pedido contido na inicial, ficando 

resolvido o mérito da causa, nos termos do art. 487, I, do CPC.Condeno a 

parte autora no pagamento das despesas processuais e honorários 

advocatícios, estes que arbitro em 10% do valor da causa, ficando 

suspensa a exigibilidade por ser beneficiário da JUSTIÇA 

GRATUITA.Transitada em julgado, arquivem-se. Alto Taquari/MT, 26 de 

junho de 2018.Fabio Alves CardosoJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 33087 Nr: 830-13.2014.811.0092

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cristovão Souza Queiroz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Itaucard S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romano Voltolini - 

OAB:338.759-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro César Alexandre 

dos Santos - OAB:13431-A

 ANTE O EXPOSTO, julgo improcedente o pedido contido na inicial, ficando 

resolvido o mérito da causa, nos termos do art. 487, I, do CPC.Condeno a 

parte autora no pagamento das despesas processuais e honorários 

advocatícios, estes que arbitro em 10% do valor da causa, ficando 

suspensa a exigibilidade por ser beneficiário da JUSTIÇA 

GRATUITA.Transitada em julgado, arquivem-se. Alto Taquari/MT, 26 de 

junho de 2018.Fabio Alves CardosoJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 33461 Nr: 1127-20.2014.811.0092

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Roberto Bertozo de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fundo de Investimento em Direitos Creditórios 

não-padronizado PCG-Brasil, Multicarteira S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romano Voltolini - 

OAB:338.759-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Eduardo Coimbra 

Denegatti - OAB:290.089/SP, Eduardo Montenegro Dotta - 

OAB:155.456/SP

 ANTE O EXPOSTO, julgo improcedente o pedido contido na inicial, ficando 

resolvido o mérito da causa, nos termos do art. 487, I, do CPC.Condeno a 

parte autora no pagamento das despesas processuais e honorários 

advocatícios, estes que arbitro em 10% do valor da causa, ficando 

suspensa a exigibilidade por ser beneficiário da JUSTIÇA 
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GRATUITA.Transitada em julgado, arquivem-se. Alto Taquari/MT, 26 de 

junho de 2018.Fabio Alves CardosoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 48359 Nr: 1314-86.2018.811.0092

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Centro de Educação Infantil Prof. Maria Auta Medeiros 

Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juizo da Comarca de Alto Taquari-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON ROBERTO CASTANHO - 

OAB:9234

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do informado nos eventos de Ref.13 e Ref.31, verifica-se que 

houve mero erro material na digitação da sentença e do alvará judicial no 

tocante ao nome da diretora da escola requerente.

Desta forma, determino a expedição de novo alvará judicial com o nome da 

atual diretora e responsável pela escola requerente a Sr.ª JULIANA 

BELLODI.

 Alto Taquari/MT, 29 de junho de 2019.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 35714 Nr: 1023-91.2015.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Helber Henrique Irgang

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 35714

Despacho

Diante da certidão de fls. 90, intime-se o exequente para, no prazo de 10 

(dez) dias, manifestar-se ao recolhimento das diligências do oficial de 

justiça.

 Alto Taquari/MT, 29 de junho de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 47642 Nr: 887-89.2018.811.0092

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV Financeira S/A. Credito Financiamento e 

Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vilmar Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO LUZ PEREIRA - 

OAB:147020, Fernando Luz Pereira - OAB:OAB/MT: 18473-A, Moisés 

Batista de Souza - OAB:21442-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 47642

Despacho

Diante da certidão de fls. 56/58, intime-se o requerente para, no prazo de 

10 (dez) dias, manifestar-se ao recolhimento das diligências do oficial de 

justiça.

 Alto Taquari/MT, 29 de junho de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 33440 Nr: 1112-51.2014.811.0092

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Helber Henrique Irgang

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Noble Brasil S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Péricles Landgraf Araújo de 

Oliveira - OAB:18.294/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aluísio Berezowski - 

OAB:206.324/SP, Vinicius Emídio Cezar - OAB:16.426/MT

 Código nº 33440

Intime-se o apelado para apresentação de contrarazões no prazo de 15 

(quinze) dias. (art.1.010, §1º, CPC)

 Alto Taquari/MT, 29 de junho de 2018.

 Fabio Alves Cardoso

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 33319 Nr: 1024-13.2014.811.0092

 AÇÃO: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Noble Brasil S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Brasil Kohlrausch

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aluísio Berezowski - 

OAB:206.324/SP, André Luiz Bomfim - OAB:14583/MT, Vinicius 

Emídio Cezar - OAB:16.426/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Péricles Landgraf Araújo de 

Oliveira - OAB:18.294/PR

 Código nº 33319

Intime-se o apelado para apresentação de contrarazões no prazo de 15 

(quinze) dias. (art.1.010, §1º, CPC)

 Alto Taquari/MT, 29 de junho de 2018.

 Fabio Alves Cardoso

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 46189 Nr: 242-64.2018.811.0092

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIAGO FELIPE MARTINELLI SCATAMBULI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sigmar Maceió - 

OAB:16.463/O-MT

 Ao Ministério Público.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 46582 Nr: 417-58.2018.811.0092

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANILSON NEVES RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIANOTTI AMADOR MORAES 

GOMES - OAB:18216/O, RICARDO NEVES COSTA - OAB:OAB/MS 

11.060-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 46582

Intime-se pessoalmente a parte requerente para, no prazo de 5 (cinco) 

dias, providenciar o recolhimento da diligência complementar do oficial de 

justiça, conforme informado na certidão de fl. 50, sob pena de extinção 

(Art. 485, III e § 1º do NCPC).

 Alto Taquari/MT, 29 de junho de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 48125 Nr: 1171-97.2018.811.0092

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: N. BOVE C. LEAL E SILVA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALVARO DE JESUS ALVES MARTINS ME, 

ADEVALDO DOS SANTOS LIMA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO CESAR SIMÕES DE FARIA 

- OAB:21760/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 48125

Despacho

I – Determino a remessa deste feito ao Centro de Conciliação, para 

designação de sessão de conciliação/mediação, presidida por 

conciliador/mediador devidamente capacitado e cadastrado no Núcleo 

Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos.

II – Cite-se e intime-se a parte ré para que compareça à audiência 

acompanhada de advogado ou defensor público, consignando que o termo 

inicial para apresentação da contestação observará o disposto no artigo 

335 do NCPC. Consigne ainda que não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela parte 

autora, nos termos do artigo art. 344 do NCPC.

 III – Intime-se a parte autora, na pessoa de seu advogado, para que 

compareceram à audiência, nos termos do artigo 334, §§ 3º e 9º do NCPC. 

Caso seus interesses sejam defendidos pelo Ministério Público ou pela 

Defensoria Pública, intime-a pessoalmente.

IV – Saliento que o não comparecimento injustificado das partes à 

audiência de conciliação/mediação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2% (dois por 

cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida 

em favor do Estado, conforme prevê o § 8º do artigo 334 do NCPC.

Alto Taquari/MT, 08 de junho de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

Comarca de Araputanga

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 50266 Nr: 36-28.2012.811.0038

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marivaldo Soares Nunes da Silva, Izailta Bueno da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Baldina Silva Sardinha, Francisca Bueno da 

Silva Rocha, Nelson Bueno de Magalhães, Maria Bueno Magalhães, 

Guaraciaba Bueno de Lima, Emanoel André de Lima, Pedro Bueno 

Sardinha, Maria Bueno Sardinha, João Bueno de Sardinha, Maria 

Guaraciaba Sardinha, Geraldo Bueno da Silva, Joana Bueno da Silva, 

Felizarda Sardinha de Aquino, Cecílio Ferreira de Aquino, Sérgio Soares 

Sardinha, Vera Lucia Bueno Sardinha, Veronica Soares Sardinha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Anselmo da Costa Prado 

- OAB:MT - 8486

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em que pese petição do advogado em ref. 20, verifico que 

em pg. 6 do documento referido consta certidão com citação de Felizarda, 

certificando o falecimento de Cecílio e a impossibilidade de citar Joana. 

Assim, intimo o causídico para manifestar o que entender pertinente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 68416 Nr: 1131-54.2016.811.0038

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RLD, LPL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carla Rafaela Caravieri dos 

Santos Pardin - OAB:21370/O, Marcelo Luiz Pereira Pardin - 

OAB:MT 19.542

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alice Bernardete Parra 

Merino - OAB:MT - 12669, Jackeline Oliveira da Silva - OAB:8310, 

Núcleo de Prática Jurídica da Faculdade Católica Rainha da Paz - 

Fcarp - OAB:

 intimação da douta advogada da parte autora para se manifestar nos 

autos requerendo o que de direito for.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 19572 Nr: 591-84.2008.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neuza Batista da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fundo Municipal de Previdência Social de 

Araputanga

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Etelmínio Arruda Salomé Neto - 

OAB:MT/ 9.869

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jonas Albert Schmidt - 

OAB:8091

 Intimação da parte autora acerca do inteiro teor da petição juntada nos 

autos no dia 28/6/2018, na qual, informa o depósito concernente a 

condenação, efetuado na conta única. Intimando-o ainda para manifestar, 

requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 65840 Nr: 18-65.2016.811.0038

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mauro Bravo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Lucia de Freitas Alvarez 

- OAB:MT - 8.311, Luiz Nelson Zuchetti Junior - OAB:MT/ 15130

 (...) Foram juntados aos autos planilha de trabalho realizado pelo 

recuperando e a advogada constituída pelo recuperando não concordou 

com os documentos juntados, alegando em síntese que não foram 

computados os meses de março, abril, maio e junho de 2016, procedendo 

sua juntada.Em manifestação a representante do Ministério Público pugnou 

pela desconsideração dos dias supostamente trabalhados pelo 

recuperando, diante da ausência de critérios no que concerne ao 

cômputo, requerendo, ainda, que sejam definidas as formas de aferição 

de tal trabalho, de maneira clara e objetiva, visando o benefício de todos 

os recuperandos e podendo, assim, deliberar acerca de eventual remição 

a ser concedida a MAURO BRAVO.Determinado que o Gestor Judiciário 

certificasse se havia algo mais a ser juntado, certificou a inexistência, 

contudo verifico na ref. 139 -, documentos juntados.Isso posto dê ciência 

às defesa técnica e representante do Ministério Público - fiscal da ordem 

jurídica - para, querendo, manifestem no prazo sucessivo de 10 (dez) dias 

e, por fim, volte-me para decidir sobre o cálculo do recuperando.No 

entanto, antes de remeter os autos as partes para manifestação, oficie ao 

Diretor da Cadeia Pública para que informar a existência de novos 

documentos, juntando-osCumpra expedindo o necessário.Às 

providências.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010195-49.2016.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

JUVENIL ALVES CORDEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FAUSTINO LOPES DOS SANTOS OAB - MT0011135A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAGAZINE LUIZA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GILBERTO RAIMUNDO BADARÓ DE ALMEIDA SOUZA OAB - BA0022772A 

(ADVOGADO)

 

MANDADO DE INTIMAÇÃO O expediente tem finalidade de INTIMAÇÃO de 

Vossa Senhoria para tomar ciência e manifestação acerca da juntada de 

petição da parte contrária, comprovando, em tese, o cumprimento da 

obrigação. MÁRIO HENRIQUE DE ALMEIDA Técnico Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010333-16.2016.8.11.0038
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Parte(s) Polo Ativo:

GERALDA DA CONCEICAO SOARES DURAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR OAB - MT0006702A 

(ADVOGADO)

RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA OAB - MT0019474A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA Certidão do Trânsito em Julgado 

Certifico que a sentença proferida nos autos transitou em julgado. 

ARAPUTANGA, 3 de julho de 2018 MARIO HENRIQUE DE ALMEIDA Técnico 

Judiciário SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

ARAPUTANGA E INFORMAÇÕES: RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, 

ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 - TELEFONE: (66) 32611273

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010333-16.2016.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDA DA CONCEICAO SOARES DURAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR OAB - MT0006702A 

(ADVOGADO)

RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA OAB - MT0019474A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA Certidão do Trânsito em Julgado 

Certifico que a sentença proferida nos autos transitou em julgado. 

ARAPUTANGA, 3 de julho de 2018 MARIO HENRIQUE DE ALMEIDA Técnico 

Judiciário SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

ARAPUTANGA E INFORMAÇÕES: RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, 

ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 - TELEFONE: (66) 32611273

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000423-50.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ELINEIA INOCENCIO DE PAULA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANSELMO DA COSTA PRADO OAB - MT0008486A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO Certifico tempestividade do Recurso Inominado interposto. 

Diante disso, INTIMO a recorrida para, querendo, apresentar 

contrarrazões ao recurso. MÁRIO HENRIQUE DE ALMEIDA Técnico 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010123-96.2015.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

GENIVALDO SOARES BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR OAB - MT0006702A 

(ADVOGADO)

RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA OAB - MT0019474A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GAZIN COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIO CESAR TISSIANI BONJORNO OAB - PR0033390A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA Certidão do Trânsito em Julgado 

Certifico que a sentença proferida nos autos transitou em julgado. 

ARAPUTANGA, 3 de julho de 2018 MÁRIO HENRIQUE DE ALMEIDA Técnico 

Judiciário SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

ARAPUTANGA E INFORMAÇÕES: RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, 

ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 - TELEFONE: (66) 32611273

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010123-96.2015.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

GENIVALDO SOARES BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR OAB - MT0006702A 

(ADVOGADO)

RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA OAB - MT0019474A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GAZIN COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIO CESAR TISSIANI BONJORNO OAB - PR0033390A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA Certidão do Trânsito em Julgado 

Certifico que a sentença proferida nos autos transitou em julgado. 

ARAPUTANGA, 3 de julho de 2018 MÁRIO HENRIQUE DE ALMEIDA Técnico 

Judiciário SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

ARAPUTANGA E INFORMAÇÕES: RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, 

ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 - TELEFONE: (66) 32611273

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010171-26.2013.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

HUDSON CUNHA RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANSELMO DA COSTA PRADO OAB - MT0008486A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

JOAQUIM FELIPE SPADONI OAB - MT0006197A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO Certifico que os embargos declaratórios foram opostos 

tempestivamente. Diante disso, INTIMO a parte embargada para, querendo, 

impugnar. MÁRIO HENRIQUE DE ALMEIDA Técnico Judiciário

Comarca de Arenápolis

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 33/2018-DF

 A Doutora Marina Carlos França, Juíza de Direito e Diretora do 

Foro/Unidade Judiciária da Comarca de Arenapolis, Estado de Mato 

Grosso, no uso de suas atribuições legais,

 Considerando que o Juiz de Paz do Município de Nova Marilândia/MT 

(termo desta Comarca), Sr. Antônio José de Oliveira Neto, estará em 

usufruto de férias no período de 16/07 a 14/08/2018.

 R E S O L V E:

Art. 1º- DESIGNAR o Sr. José Márcio Soave Chaves - 1º Suplente de Juiz 

de Paz de Nova Marilândia/MT, para exercer as funções de Juiz de Paz, 

no período de 16/07 a 14/08/2018, em virtude de usufruto de férias do 

titular.

Cumpra-se, remetendo cópia ao Departamento de Recursos Humanos do 

Tribunal de Justiça.

 Arenápolis-MT, 03 de julho de 2018

 MARINA CARLOS FRANÇA

 Juíza de Direito Diretora do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 57777 Nr: 940-11.2017.811.0026
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 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nelio Gaklik Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionam-se os presentes autos para intimar a parte autora, através 

de seu advogado constituído, para querendo dizer e requerer o que 

entender de direito, quanto a r. certidão do oficial de justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 51466 Nr: 429-47.2016.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Patricia Augusta Ferro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Arenápolis/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensor Público - OAB:, 

ISABELLA AMARAL FERREIRA - OAB:22786/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento a ordem de serviço nº 01/2018, da vara única da 

comarca de Arenápolis/MT, que nomeia a Drª Isabella Amaral Ferreira, 

OBA/MT 22786, para ciência e defesa dos interessados da parte nos 

feitos cíveis que foram sentenciados, impulsiono o presente feito para 

intimar a causídica supracitada, para ciência da r. sentença e, dizer e 

requerer o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 18943 Nr: 843-89.2009.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BESS, JPdSS, Maria dos Anjos Camil dos Santos, ELSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Afonso Fraga - 

OAB:8792-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Pereira Machado - 

OAB:70617/RS, Luciana Cristina P. Cardoso Zandonadi - 

OAB:5.319/MT

 DISPOSITIVO: Isso posto, com fundamento no art. 487, I, do CPC/2015, 

JULGO PROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, 

para minorar o débito exequendo ao valor de “R$ 78.114,41 (setenta e oito 

mil cento e quatorze reais quarenta e um centavos)”, referente às 

parcelas atrasadas, já incluído os honorários advocatícios”, importe que 

será atualizado pelos índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça 

Federal até a presente data, 29 de junho de 2018.CONDENO o impugnado 

nas custas e despesas processuais, bem como no pagamento dos 

honorários advocatícios à procuradoria federal do impugnante, verba essa 

que, nos termos do artigo 85, § § 2º e 3º, do CPC, arbitro em 10% (dez por 

cento) incidentes sobre a diferença auferida com redução do débito 

exequendo, a ser devidamente compensada com a quantia devida pelo 

impugnante antes da expedição da requisição da ordem de pagamento. 

PAGAMENTO ESSE, TODAVIA, SOB CONDIÇÃO SUSPENSIVA DE 

EXIGIBILIDADE pelo prazo previsto no artigo 98, § 3º, do CPC, ante a 

gratuidade da justiça concedida ao impugnado.Publicada com a inserção 

no Sistema Informatizado Apolo TJ/MT.Preclusa a via recursal, 

CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado e considerando que a exequente já 

renunciou a eventuais diferenças que poderiam ser apuradas com a 

devida atualização, DETERMINO EXPEÇA-SE ofício requisitório de 

Precatório (créditos cujo valor seja igual ou superior a 60 salários 

mínimos)/Requisições de Pequeno Valor - RPV (créditos com valor inferior 

a 60 salários mínimos) e, após a expedição e antes de encaminhamento ao 

TRF 1ª Região, INTIMEM-SE as partes do teor do ofício requisitório, nos 

termos do art. 11 da Resolução n. 405/2016 do Conselho da Justiça 

Federal.Nada tendo sido impugnado ou requerido pelas partes, as 

Requisições de Pequeno Valor serão remetidas ao Exmo. Presidente do E. 

Tribunal Regional Federal, através do Sistema e-PrecWeb, nos termos da 

Portaria - PRESI/COREJ 151 de 18 de abril de 2012 do TRF1.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 8257 Nr: 808-42.2003.811.0026

 AÇÃO: Oposição->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL 

E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jonas Pereira Lima, Maria Aparecida Vieira Lima, Luiz 

da Silva, Euclides Antoninho Demori, Janeth Socorro Ladeia Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bamerindus do Brasil S/A, José 

Aparecido dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônio Moura Borges - 

OAB:839 /MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eliza Alessandra Queiroz de 

Souza - OAB:7979/MT, Hélio Antunes Brandão Neto - OAB:9490/MT, 

HELIO ANTUNES BRANDAO NETO - OAB:9490/O, Joaquim Fábio Mielli 

Camargo - OAB:2680/MT, MARIA HELENA CAMPOS DE CARVALHO - 

OAB:22397/A, Mariana Souza Baroni - OAB:351242

 VISTOS.

I. Em virtude da impossibilidade da realização da audiência anteriormente 

agenda, porquanto da declaração de ponto facultativo por meio da Portaria 

n. 841/2018-PRES, REDESIGNO a audiência para o dia 27 de agosto de 

2018, as 16h00min.

II. DEFIRO os pedidos de fls. 274/275, proceda-se conforme requerido.

III. INDEFIRO o pedido de cancelamento da audiência designada (fl. 276), e 

friso que o pedido de prova pericial será analisado na referida solenidade.

IV. CUMPRA-SE a decisão proferida as fls. 268/269.

 V. RENOVEM-SE as intimações necessárias.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 6349 Nr: 497-85.2002.811.0026

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bamerindus do Brasil S/A, Rogério Luiz Polles

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Aparecido dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Marcia Franzon de 

Azevedo - OAB:3.581-A/MT, Eliza Alessandra Queiroz de Souza - 

OAB:7979/MT, Fernando José Bonatto - OAB:25698/PR, Helen Godoy 

da Costa - OAB:10008/MT, Joaquim Fábio Mielli Camargo - 

OAB:2680/MT, Juliano Domingues de Oliveira - OAB:2484/RO, 

Larissa Águida Vilela Pereira - OAB:9196/MT, MARIA HELENA 

CAMPOS DE CARVALHO - OAB:22397/A, Murilo Zanetti Leal - 

OAB:22864/PR, Sardi Bonatto - OAB:10.011/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hélio Antunes Brandão Neto 

- OAB:9490/MT

 VISTOS.

I. Em virtude da impossibilidade da realização da audiência anteriormente 

agenda, porquanto da declaração de ponto facultativo por meio da Portaria 

n. 841/2018-PRES, REDESIGNO a audiência para o dia 27 de agosto de 

2018, as 16h00min.

II. DEFIRO os pedidos de fls. 403/404, proceda-se conforme requerido.

III. INDEFIRO o pedido de cancelamento da audiência designada (fl. 405), e 

friso que o pedido de prova pericial será analisado na referida solenidade.

IV. CUMPRA-SE a decisão proferida as fls. 400/401.

 V. RENOVEM-SE as intimações necessárias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 43278 Nr: 1461-92.2013.811.0026

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivone Teodoro da Silva, Belarmino Arrais

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ary Paes Barreiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO FERREIRA FREITAS - 

OAB:19920/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEAN MICHEL SANCHES 

PICCOLI - OAB:15877

 VISTOS.
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I. Em virtude da impossibilidade da realização da audiência anteriormente 

agenda, porquanto da declaração de ponto facultativo através da Portaria 

n. 841/2018-PRES, REDESIGNO a audiência para o dia 27 de agosto de 

2018, as 15h30min.

II. Acerca da nomeação do Dr. Jean Michel Sanches Piccolli a fl. 64, retifico 

que é para defender os interesses da parte autora, tendo em vista a 

ausência de Defensor Público nesta Comarca.

III. CUMPRA-SE a decisão proferida as fls. 43/44..

 III. RENOVEM-SE as intimações necessárias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 42535 Nr: 615-75.2013.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: O Município de Nortelândia-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Arenápolis/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sandro Leite dos Santos - 

OAB:7532

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Uma vez apresentado Recurso de Apelação pela parte Requerida, ora 

Recorrente, com espeque no art. 1.010, §§ 1º e 3º, do NCPC, o qual 

dispensa o juízo de admissibilidade recursal a ser feito pelo juízo “a quo”, 

impulsiono os presentes autos com o fito de INTIMAR a parte 

Requerente/Recorrida, na pessoa de seu causídico, devidamente 

constituído, para, querendo, no prazo legal, contrarrazoar o apelo aviado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 68295 Nr: 1693-31.2018.811.0026

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FSdSF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MLF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA APARECIDA DA SILVA - 

OAB:17549/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé haver cadastrado os autos no CEJUSC sob o numero 

175213 , ficando a audiência de conciliação/mediação designada para o 

dia 12/07/2018 às 15:00 horas, a ser realizada no CEJUSC desta Comarca.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 68002 Nr: 1579-92.2018.811.0026

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JFGdS, DdPJCdSA-

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DRdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA APARECIDA DA SILVA - 

OAB:17549

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

I – Considerando a suspensão do expediente, no dia 02/07/2018, em razão 

da participação da Seleção Brasileira de Futebol na Copa do Mundo FIFA 

2018 (Portaria nº 841/2018), REDESIGNO o estudo psicossocial para o DIA 

03 (TRÊS) DE SETEMBRO DE 2018, devendo a vítima comparecer 

13H00MIN e o ofensor às 14H00MIN.

III - INTIMEM-SE a vítima, está por meio de sua defensora (Procuração –fl. 

22), ofensor e equipe interdisciplinar da data supradesignada. Não sendo 

localizado(s) para intimação pessoal, INTIME-SE por edital, inclusive, da 

decisão de fls. 16/17.

IV – Com a juntada do relatório Psicossocial, ABRA-SE vistas dos autos ao 

Ministério Público e VOLTEM-ME conclusos para deliberações.

Intime-se e se cumpra, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 49157 Nr: 1403-21.2015.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE SEBASTIÃO SOARES DE ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Arenápolis/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA RAMOS COELHO - 

OAB:16745, DIOGO IBRAHIM CAMPOS - OAB:13296

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista as atribuições a mim designadas, com fundamento nos 

artigos 482, inciso VI e § 7°, inciso I, 701, inciso XVIII, 1.031, 1.034 e 1.035, 

da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça – 

CNGC, bem como em cumprimento a decisão retro, uma vez apresentada 

contestação pelo ente federativo demandado, INTIMA-SE o autor, na 

pessoa de seu causídico constituído, para, querendo, no prazo legal, 

impugnar os fatos e fundamentos vertidos na peça defensiva.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 63785 Nr: 4478-97.2017.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdecir Firmino da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:17980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista as atribuições a mim designadas, com fundamento nos 

artigos 482, inciso VI e § 7°, inciso I, 701, inciso XVIII, 1.031, 1.034 e 1.035, 

da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça – 

CNGC, bem como diante do teor certificado pelo Sr. Meirinho às fl. 100, 

INTIMA-SE o autor, na pessoa de seu causídico devidamente constituído, 

via DJe, para, no prazo legal, manifestar e/ou Requerer o que entender de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 41207 Nr: 1339-16.2012.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Arminda Neves de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gisélia Silva Rocha - 

OAB:14.241/MT, Roque Pires da Rocha Filho - OAB:99870/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andrezza Alves Medeiros - 

OAB:1662135/MT

 Ante o exposto, uma vez presentes os pressupostos do art. 485, III, do 

CPC, JULGO EXTINTO este feito, sem julgamento de mérito.Sem 

custas.Transitada esta em julgado, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVEM-SE os 

autos, com as anotações e baixas de estilo.DECLARO esta sentença 

PUBLICADA com a entrega na Secretaria da Vara. DISPENSADO o registro 

na forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT.INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 54051 Nr: 1963-26.2016.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cristiane Nunes Rechi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Arenápolis/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO IBRAHIM CAMPOS - 

OAB:13296

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rogério Anastácio Chaves - 

OAB:

 Tendo em vista as atribuições a mim designadas, com fundamento nos 

artigos 482, inciso VI e § 7°, inciso I, 701, inciso XVIII, 1.031, 1.034 e 1.035, 

da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça – 

CNGC, bem como em cumprimento a decisão retro, uma vez apresentada 

contestação pelo ente federativo demandado, INTIMA-SE o autor, na 

pessoa de seu causídico constituído, para, querendo, no prazo legal, 

impugnar os fatos e fundamentos vertidos na peça defensiva

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França
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 Cod. Proc.: 54295 Nr: 2189-31.2016.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOIDE SOUZA BARBOZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Arenápolis/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO IBRAHIM CAMPOS - 

OAB:13296

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rogério Anastácio Chaves - 

OAB:

 Tendo em vista as atribuições a mim designadas, com fundamento nos 

artigos 482, inciso VI e § 7°, inciso I, 701, inciso XVIII, 1.031, 1.034 e 1.035, 

da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça – 

CNGC, bem como em cumprimento a decisão de fl. 88, uma vez 

apresentada contestação pelo ente federativo demandado, INTIMA-SE o 

autor, na pessoa de seu causídico constituído, para, querendo, no prazo 

legal, impugnar os fatos e fundamentos vertidos na peça defensiva.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 3635 Nr: 315-70.2000.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Motos Mato Grosso Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ailton Roela de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Patrícia Jorge da Cunha Viana 

Dantas - OAB:8.014/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o pedido de expedição de Carta Precatória (fl. 132), 

impulsionam-se os presentes autos para intimar a parte autora, a fim de 

que providencie o recolhimento das custas correspondentes à expedição 

da missiva.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 41334 Nr: 1497-71.2012.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio da Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Galileu Zampieri - 

OAB:11574/MT, Giuseppe Zampieri - OAB:10603/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requente, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

545,48 (quinhentos e quarenta e cinco reais e quarenta e oito centavos), a 

que foi condenado nos termos da r. sentença de folhas 61/63. Este Valor 

deverá ser de forma separada, sendo R$ 413,40 (quatrocentos e treze 

reais e quarenta centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 

132,08 (cento e trinta e dois reais e oito centavos), para fins da guia de 

taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 

(Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o 

numero único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir 

o valor e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai 

gerar um Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia (paga) no protocolo geral do Fórum da Capital aos 

cuidados da central de arrecadação e arquivamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 49722 Nr: 1694-21.2015.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO ADRIANO RIBEIRO DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - OAB:18395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA BARBARA DE 

OLIVEIRA SODRE - OAB:13333, Daniel França Silva - OAB:24.214, 

FAYROUZ MAHALA ARFOX - OAB:13033

 III – Assim, diante da ocorrência da litispendência, JULGO EXTINTO este 

processo, sem resolução de mérito, conforme art. 485, V do Código de 

Processo Civil.Condeno a parte autora ao pagamento de HONORÁRIOS 

SUCUMBENCIAIS, os quais arbitro no valor equivalente a 15% (quinze por 

cento) sob o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, IV, do 

CPC, bem como ao pagamento das custas processuais, no entanto, 

deverá permanecer suspensa a obrigação, ante o benefício da 

assistência judiciária gratuita. Se dentro de 05 anos, os autores não 

puderem satisfazer tal pagamento, a obrigação ficará prescrita (art. 12 da 

Lei n.º 1.060/50).Todavia, percebe-se que a parte autora procedeu de 

modo temerário nos autos, o que somente foi perceptível após a 

realização de consulta pelo seu nome junto ao Sistema PJE, razão pela 

qual condeno o mesmo ao pagamento do valor equivalente a 10% (dez por 

cento) do valor da causa, pela aplicação da penalidade processual de 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, a teor do que dispõe o art. 80, inciso V, do 

CPC.Após o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com 

as baixas de estilo.DECLARO esta sentença PUBLICADA com a entrega 

na Secretaria da Vara. DISPENSADO o registro na forma do Prov. nº 

42/2008/CGJ/MT.INTIMEM-SE.CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 59128 Nr: 1836-54.2017.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Andre Gustavo Pereira França

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Silva Araújo - 

OAB:13840/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:12208-A

 Ante o exposto julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos contidos 

na inicial, e o faço com RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 

487, inciso I do CPC, para DECLARAR a nulidade do contrato bancário BB 

crédito salário, de valor equivalente a R$ 10.377,00 (dez mil, trezentos e 

setenta e sete reais), creditado na conta do autor em 24/02/2016 e 

consequentemente:a)Determinar a imediata suspensão dos descontos, na 

conta corrente do autor, relativos a referido empréstimo;b)Determinar que 

o autor devolva o valor creditado em sua conta e que o réu restitua os 

valores indevidamente descontados pelo empréstimo não solicitado;c) 

Condenar o requerido ao pagamento das custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o 

valor atualizado da causa, nos termos do artigo 82 e 85, § 2º, e incisos do 

NCPC, observado o disposto no artigo 98, § 3º do NCPC.Após o TRÂNSITO 

EM JULGADO, o que deverá ser previamente certificado nos autos, AO 

ARQUIVO, mediante as baixas e anotações pertinentes.DECLARO esta 

sentença publicada com a entrega na Escrivania. DISPENSADO o registro 

na forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT.INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 52726 Nr: 963-88.2016.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LMdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MJMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tânia Luzia Vizeu Fernandes - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISABELLA AMARAL FERREIRA 

- OAB:22786/O

 3. Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I do Código de 

Processo Civil, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL e, por 

consequência, DECRETO A INTERDIÇÃO de MARIA JOSÉ MARINHEIRO 

DOS SANTOS, qualificado nos autos, nomeando-lhe curadora, sua irmã, 

LAURICE MARINHEIRO DOS SANTOS, devendo esta assinar termo de 

curatela, incumbindo-lhe de assistir o interditado em todos os atos de sua 

vida civil.Inscreva-se a sentença no Registro de Pessoas Naturais e 

publique-se no órgão oficial por 03 (três) vezes, com intervalos de 10 

(dez) dias, constando do edital o nome da interditada e da curadora, a 

causa da interdição, além dos limites da curatela, nos moldes do artigo 

755, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015, expedindo-se o 

competente Alvará de Curatela.Sem custas, ante a gratuidade da justiça 
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concedida à fls. 29/30.Cientifique-se as partes e o Ministério Público. Pelos 

serviços prestados, ARBITRO o equivalente a 01 (um) URH a advogada 

Isabela Amaral Ferreira, a ser suportado pela Fazenda Pública 

Estadual.Certificado o trânsito em julgado, arquive-se. Dou esta por 

publicada com a entrega na Escrivania. Dispensado o registro nos termos 

do provimento nº 42/2008-CGJ-MT.Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 64846 Nr: 4928-40.2017.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELINA BRUNO ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNALDO SILVA ARAUJO - 

OAB:13840

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DISPOSITIVO. Diante do exposto, ante a ausência do preenchimento dos 

requisitos previstos na Lei n. 8.213/91 para a obtenção do benefício, 

RESOLVO O MÉRITO (art. 487, I, CPC), e JULGO IMPROCEDENTES os 

pedidos formulados na petição inicial.CONDENO a parte autora (art. 91, 

caput, CPC) no pagamento das taxas, custas e despesas do processo 

existentes e, com fulcro na isonomia, honorários advocatícios (art. 85, 

caput, CPC) fixados em 10% sobre o valor das parcelas vencidas até a 

sentença, em tese e caso reconhecido o direito/benefício econômico 

pretendido, até a prolação desta sentença, nos termos do Enunciado n. 

111 da Súmula do STJ, cuja exigibilidade permanecerá suspensa e 

somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes 

ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar 

que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou 

a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais 

obrigações do beneficiário, em decorrência da concessão dos benefícios 

da assistência judiciária gratuita (art. 98, § 2º e 3º).Com o trânsito em 

julgado devidamente certifico, e nada requerido, ARQUIVE-SE os autos, 

autos com as baixas e anotações de estilo.DECLARO esta sentença 

PUBLICADA com a entrega na Secretaria da Vara. DISPENSADO o registro 

na forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT.INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.Às 

providências.MARINA CARLOS FRANÇA,Juíza de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 64153 Nr: 4667-75.2017.811.0026

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AJdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ICdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Silva Araújo - 

OAB:13840/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por essas razões, DEFIRO a tutela antecipada, de modo que NOMEIO o 

requerente ANGELINO JOÃO DE OLIVEIRA como curador provisório de 

IZABEL CORNÉLIA DE OLIVEIRA, com poderes de 

representação.EXPEÇA-SE termo de curatela provisória.INTIME-SE o 

curador provisório para comparecer à Secretaria deste Juízo para assinar 

o termo de compromisso e para comparecer à audiência de interrogatório 

já designada.Por ora, deixo de designar audiência para oitiva do 

curatelado em virtude da sua condição de saúde posto que, conforme 

relatado à fl. 14, encontra-se em estado de coma, sem possibilidade de se 

locomover e se comunicar.4. NOMEIO o advogado Luiz Adriano Pinheiro 

Santos como curador especial da curatelada devendo, em seu nome, ser 

citado e promover a sua defesa no prazo de 15 (quinze) dias. 5. Após, 

MANIFESTE-SE o autor acerca do atual estado de saúde da requerida 

devendo, obrigatoriamente, informar se esta possui condições de 

participar de audiência de instrução e julgamento6. Oportunize-se o 

parecer ministerial7. TORNEM os autos conclusos para 

deliberações.Intimem-se.Ciência ao Ministério Público e à Defensoria 

Pública. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 51221 Nr: 301-27.2016.811.0026

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABdS, RAF

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA FLAVIA UCHOA - 

OAB:18385/O, HELTON GEORGE RAMOS - OAB:11237-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pois bem, considerando devido recolhimento das despesas processuais e 

estando as partes bem representadas, HOMOLOGO o acordo firmado, 

para que produza seus efeitos jurídicos e legais, fazendo de seus termos 

parte integrante desta decisão, e, em consequência, julgo extinto o 

processo com resolução de mérito, na forma do artigo 487, III, alínea “b”, 

do NCPC.Frise-se que as partes optaram por não alterar o nome.Dou esta 

por publicada com a entrega na Escrivania. Dispensado o registro nos 

termos do provimento nº 42/2008-CGJ-MT, bem como a intimação das 

partes, nos termos do item 5.3.6 e 5.3.7 da CNGC/MT.Após o TRÂNSITO 

EM JULGADO da sentença, devidamente certificado, ARQUIVE-SE, com as 

baixas e anotações de estilo.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 61813 Nr: 3417-07.2017.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alzira Barbosa de Souza Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Silva Araújo - 

OAB:13840/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto, ante a ausência do preenchimento dos requisitos previstos na 

Lei n. 8.213/91 para a obtenção do benefício, RESOLVO O MÉRITO (art. 

487, I, CPC) e JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na petição 

inicial.Condeno a parte autora (art. 91, caput, CPC) no pagamento das 

taxas, custas e despesas do processo existentes e, com fulcro na 

isonomia, honorários advocatícios (art. 85, caput, CPC) fixados em 10% 

sobre o valor das parcelas vencidas até a sentença, em tese e caso 

reconhecido o direito/benefício econômico pretendido, até a prolação 

desta sentença, nos termos do Enunciado n. 111 da Súmula do STJ, cuja 

exigibilidade permanecerá suspensa e somente poderão ser executadas 

se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão 

que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de 

insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, 

extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário, em 

decorrência da concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita 

(art. 98, § 2º e 3º).Com o transito em julgado devidamente certifico, e nada 

requerido, arquive-se os autos, autos com as baixas e anotações de 

estilo.DECLARO esta sentença PUBLICADA com a entrega na Secretaria 

da Vara. DISPENSADO o registro na forma do Prov. nº 

42/2008/CGJ/MT.INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 68955 Nr: 1973-02.2018.811.0026

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANA TEIXEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Compulsando os documentos acostados junto à petição inicial, verifico a 

ausência de comprovação documental da cientificação prévia do devedor 

acerca da mora, vez que a notificação enviada para a parte requerida foi 

devolvida ao remetente, por endereço insuficiente, conforme págs. 41/42.

Desta forma, tendo em vista que “a comprovação da mora é imprescindível 

à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente” (Súmula 72 do 

STJ), INTIME-SE a parte autora para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

emende a inicial juntado aos autos documento apto a comprovar a mora da 
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parte requerida.

Após, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem os autos 

conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 68954 Nr: 1972-17.2018.811.0026

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALQUIRIA DE OLIVEIRA SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Compulsando os documentos acostados junto à petição inicial, verifico a 

ausência de comprovação documental da cientificação prévia do devedor 

acerca da mora.

Desta forma, tendo em vista que “a comprovação da mora é imprescindível 

à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente” (Súmula 72 do 

STJ), INTIME-SE a parte autora para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

emende a inicial juntado aos autos documento apto a comprovar a mora da 

parte requerida.

Após, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem os autos 

conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 52197 Nr: 687-57.2016.811.0026

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DTRdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RNG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISABELLA AMARAL FERREIRA - 

OAB:23618

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista as atribuições a mim designadas, com fundamento nos 

artigos 482, inciso VI e § 7°, inciso I, 701, inciso XVIII, 1.031, 1.034 e 1.035, 

da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça – 

CNGC, bem como em atenção ao “item 02” da Ordem de Serviço n° 

001/2018 deste foro, IMPULSIONO os presentes autos a fim de INTIMAR a 

Douta Causídica nomeada, Dra. ISABELLA AMARAL FERREIRA, OAB/MT 

22.786, para que tome ciência da Sentença Prolatada no bojo dos 

presentes autos e, querendo, insurja-se contra a mesma.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 59018 Nr: 1767-22.2017.811.0026

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JGS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISABELLA AMARAL FERREIRA - 

OAB:23618

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISABELLA AMARAL FERREIRA 

- OAB:23618

 Tendo em vista as atribuições a mim designadas, com fundamento nos 

artigos 482, inciso VI e § 7°, inciso I, 701, inciso XVIII, 1.031, 1.034 e 1.035, 

da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça – 

CNGC, bem como em atenção ao “item 02” da Ordem de Serviço n° 

001/2018 deste foro, IMPULSIONO os presentes autos a fim de INTIMAR a 

Douta Causídica nomeada, Dra. ISABELLA AMARAL FERREIRA, OAB/MT 

22.786, para que tome ciência da Sentença Prolatada no bojo dos 

presentes autos e, querendo, insurja-se contra a mesma.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 17420 Nr: 1031-19.2008.811.0026

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edelzuita Vieira Franca Souza, Juliana Vieira de Souza, 

Eldelzemar Vieira de Souza, Aparecida Vieira de Souza, Anisia Vieira de 

Souza Machado, Pedro Vieira de Souza, Sebastiana Vieira de Souza, 

Luciney Gonçalves Vianna de Souza, Maria José de Souza Lima, DAV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Galileu Zampieri - 

OAB:11574/MT, Giuseppe Zampieri - OAB:10603/MT, Neula de 

Fátima Miranda - OAB:6553/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Léa Emile Maciel Jorge de 

Souza - OAB:, Nicole Romeiro Taveiros - OAB:MAT. 1.243.345

 VISTOS.

1. INTIME-SE a parte autora através de seu patrono, via DJe, para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, apresentar nova planilha de cálculo, incluindo os 

honorários advocatícios, sob pena de preclusão.

2. Em seguida, com ou sem manifestação (neste caso deverá ser 

observando a planilha anexada as fls. 146/147, EXPEÇA ofício requisitório 

de Precatório (créditos cujo valor seja igual ou superior a 60 salários 

mínimos)/Requisições de Pequeno Valor - RPV (créditos com valor inferior 

a 60 salários mínimos) e, após a expedição e antes de encaminhamento ao 

TRF 1ª Região, INTIME-SE as partes do teor do ofício requisitório.

3. Nada tendo sido impugnado ou requerido pelas partes, as Requisições 

de Pequeno Valor serão remetidas ao Exmo. Presidente do E. Tribunal 

Regional Federal, através do Sistema e-PrecWeb, nos termos da Portaria - 

PRESI/COREJ 151 de 18 de abril de 2012 do TRF1.

4. Em seguida, aguarde o ofício do COREJ com a informação do(s) 

depósito(s) para expedição de alvará judicial.

5. Após a expedição do alvará, INTIME-SE o(à) advogado(a) 

constituído(a), através de publicação no DJE ou outro meio legal, para que 

esclareça se dá integral quitação ao objeto da lide, advertindo-o que 

decurso do prazo de 10 (dez) dias in albis será interpretado nesse sentido 

de anuência ao adimplemento e o processo extinto pela satisfação da 

obrigação (art. 924, II, CPC).

6. Manifestado pelo adimplemento ou transcorrido o prazo sem 

manifestação, tornem-me concluso para sentença – código n. 36.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 8612 Nr: 1105-49.2003.811.0026

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elias Bernardo Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elias Bernardo Souza - 

OAB:3898-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:OAB/PR 56.918, 

Heliomar Corrêa Esteves - OAB:1906/MT

 Ante o exposto, atendidas as formalidades legais, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, com amparo no art. 924, II, do CPC.Custas, se houver, pela 

parte executada.INTIMEM-SE as partes do teor desta decisão para, 

querendo, apresentar impugnação ou recurso, no prazo de 02 (dois) dias, 

nos termos do Provimento n. 68/2018-CGJ.Havendo concordância com o 

levantamento do valor ou decorrido o prazo in albis, certifique-se e 

proceda o senhor gestor com o necessário para o levantamento do valor 

bloqueado (fl. 129) para a conta informada à fl. 118.Nos termos do artigo 

450, §3º, inserido pelo Provimento n. 41/2016-CGJ, cientifique-se o 

exequente, por qualquer meio de comunicação, para que tome ciência da 

liberação efetuada.Cumpridas todas as formalidades, expedido o 

competente Alvará de Liberação de Valores, ARQUIVEM-SE os autos com 

as baixas e anotações de estilo.Diversamente, havendo 

impugnação/recurso providencie o necessário observando as Ordens de 

Serviço deste ano e tornem-me os autos conclusos.DECLARO esta 

sentença PUBLICADA com a entrega na Secretaria da Vara. DISPENSADO 

o registro na forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT.INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE.Às providências.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 60699 Nr: 2738-07.2017.811.0026

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: APdC, GP

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISABELLA AMARAL FERREIRA - 

OAB:23618

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista as atribuições a mim designadas, com fundamento nos 

artigos 482, inciso VI e § 7°, inciso I, 701, inciso XVIII, 1.031, 1.034 e 1.035, 

da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça – 

CNGC, bem como em atenção ao “item 02” da Ordem de Serviço n° 

001/2018 deste foro, IMPULSIONO os presentes autos a fim de INTIMAR a 

Douta Causídica nomeada, Dra. ISABELLA AMARAL FERREIRA, OAB/MT 

22.786, para que tome ciência da Sentença Prolatada no bojo dos 

presentes autos e, querendo, insurja-se contra a mesma.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 66145 Nr: 629-83.2018.811.0026

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: APP, GSG

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISABELLA AMARAL FERREIRA - 

OAB:23618

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista as atribuições a mim designadas, com fundamento nos 

artigos 482, inciso VI e § 7°, inciso I, 701, inciso XVIII, 1.031, 1.034 e 1.035, 

da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça – 

CNGC, bem como em atenção ao “item 02” da Ordem de Serviço n° 

001/2018 deste foro, IMPULSIONO os presentes autos a fim de INTIMAR a 

Douta Causídica nomeada, Dra. ISABELLA AMARAL FERREIRA, OAB/MT 

22.786, para que tome ciência da Sentença Prolatada no bojo dos 

presentes autos e, querendo, insurja-se contra a mesma.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 58938 Nr: 1706-64.2017.811.0026

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NGdO, RdSR, JGdO, SGdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO GÓES DE ARAUJO - 

OAB:, ISABELLA AMARAL FERREIRA - OAB:23618

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista as atribuições a mim designadas, com fundamento nos 

artigos 482, inciso VI e § 7°, inciso I, 701, inciso XVIII, 1.031, 1.034 e 1.035, 

da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça – 

CNGC, bem como em atenção ao “item 02” da Ordem de Serviço n° 

001/2018 deste foro, IMPULSIONO os presentes autos a fim de INTIMAR a 

Douta Causídica nomeada, Dra. ISABELLA AMARAL FERREIRA, OAB/MT 

22.786, para que tome ciência da Sentença Prolatada no bojo dos 

presentes autos e, querendo, insurja-se contra a mesma.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 63098 Nr: 4200-96.2017.811.0026

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FMCdAoFMC, DBRdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISABELLA AMARAL FERREIRA - 

OAB:23618

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista as atribuições a mim designadas, com fundamento nos 

artigos 482, inciso VI e § 7°, inciso I, 701, inciso XVIII, 1.031, 1.034 e 1.035, 

da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça – 

CNGC, bem como em atenção ao “item 02” da Ordem de Serviço n° 

001/2018 deste foro, IMPULSIONO os presentes autos a fim de INTIMAR a 

Douta Causídica nomeada, Dra. ISABELLA AMARAL FERREIRA, OAB/MT 

22.786, para que tome ciência da Sentença Prolatada no bojo dos 

presentes autos e, querendo, insurja-se contra a mesma.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 63333 Nr: 4282-30.2017.811.0026

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VLdS, ÉSdMv"

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RNdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISABELLA AMARAL FERREIRA - 

OAB:23618

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista as atribuições a mim designadas, com fundamento nos 

artigos 482, inciso VI e § 7°, inciso I, 701, inciso XVIII, 1.031, 1.034 e 1.035, 

da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça – 

CNGC, bem como em atenção ao “item 02” da Ordem de Serviço n° 

001/2018 deste foro, IMPULSIONO os presentes autos a fim de INTIMAR a 

Douta Causídica nomeada, Dra. ISABELLA AMARAL FERREIRA, OAB/MT 

22.786, para que tome ciência da Sentença Prolatada no bojo dos 

presentes autos e, querendo, insurja-se contra a mesma.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 63449 Nr: 4348-10.2017.811.0026

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WLADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YdSB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISABELLA AMARAL FERREIRA - 

OAB:23618

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista as atribuições a mim designadas, com fundamento nos 

artigos 482, inciso VI e § 7°, inciso I, 701, inciso XVIII, 1.031, 1.034 e 1.035, 

da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça – 

CNGC, bem como em atenção ao “item 02” da Ordem de Serviço n° 

001/2018 deste foro, IMPULSIONO os presentes autos a fim de INTIMAR a 

Douta Causídica nomeada, Dra. ISABELLA AMARAL FERREIRA, OAB/MT 

22.786, para que tome ciência da Sentença Prolatada no bojo dos 

presentes autos e, querendo, insurja-se contra a mesma.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 63783 Nr: 4477-15.2017.811.0026

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JSC, JCP

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISABELLA AMARAL FERREIRA - 

OAB:23618

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista as atribuições a mim designadas, com fundamento nos 

artigos 482, inciso VI e § 7°, inciso I, 701, inciso XVIII, 1.031, 1.034 e 1.035, 

da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça – 

CNGC, bem como em atenção ao “item 02” da Ordem de Serviço n° 

001/2018 deste foro, IMPULSIONO os presentes autos a fim de INTIMAR a 

Douta Causídica nomeada, Dra. ISABELLA AMARAL FERREIRA, OAB/MT 

22.786, para que tome ciência da Sentença Prolatada no bojo dos 

presentes autos e, querendo, insurja-se contra a mesma.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 63956 Nr: 4561-16.2017.811.0026

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GOdS, WEM

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISABELLA AMARAL FERREIRA - 

OAB:23618

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista as atribuições a mim designadas, com fundamento nos 

artigos 482, inciso VI e § 7°, inciso I, 701, inciso XVIII, 1.031, 1.034 e 1.035, 

da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça – 

CNGC, bem como em atenção ao “item 02” da Ordem de Serviço n° 

001/2018 deste foro, IMPULSIONO os presentes autos a fim de INTIMAR a 

Douta Causídica nomeada, Dra. ISABELLA AMARAL FERREIRA, OAB/MT 

22.786, para que tome ciência da Sentença Prolatada no bojo dos 

presentes autos e, querendo, insurja-se contra a mesma.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 64010 Nr: 4593-21.2017.811.0026

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JRdS, PJNM

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISABELLA AMARAL FERREIRA - 

OAB:23618

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista as atribuições a mim designadas, com fundamento nos 

artigos 482, inciso VI e § 7°, inciso I, 701, inciso XVIII, 1.031, 1.034 e 1.035, 

da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça – 

CNGC, bem como em atenção ao “item 02” da Ordem de Serviço n° 

001/2018 deste foro, IMPULSIONO os presentes autos a fim de INTIMAR a 

Douta Causídica nomeada, Dra. ISABELLA AMARAL FERREIRA, OAB/MT 

22.786, para que tome ciência da Sentença Prolatada no bojo dos 

presentes autos e, querendo, insurja-se contra a mesma.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 64240 Nr: 4705-87.2017.811.0026

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MdAGdS, VLdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISABELLA AMARAL FERREIRA - 

OAB:23618

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista as atribuições a mim designadas, com fundamento nos 

artigos 482, inciso VI e § 7°, inciso I, 701, inciso XVIII, 1.031, 1.034 e 1.035, 

da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça – 

CNGC, bem como em atenção ao “item 02” da Ordem de Serviço n° 

001/2018 deste foro, IMPULSIONO os presentes autos a fim de INTIMAR a 

Douta Causídica nomeada, Dra. ISABELLA AMARAL FERREIRA, OAB/MT 

22.786, para que tome ciência da Sentença Prolatada no bojo dos 

presentes autos e, querendo, insurja-se contra a mesma.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 64418 Nr: 4766-45.2017.811.0026

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SBM, IJdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISABELLA AMARAL FERREIRA - 

OAB:23618

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista as atribuições a mim designadas, com fundamento nos 

artigos 482, inciso VI e § 7°, inciso I, 701, inciso XVIII, 1.031, 1.034 e 1.035, 

da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça – 

CNGC, bem como em atenção ao “item 02” da Ordem de Serviço n° 

001/2018 deste foro, IMPULSIONO os presentes autos a fim de INTIMAR a 

Douta Causídica nomeada, Dra. ISABELLA AMARAL FERREIRA, OAB/MT 

22.786, para que tome ciência da Sentença Prolatada no bojo dos 

presentes autos e, querendo, insurja-se contra a mesma.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 64678 Nr: 4869-52.2017.811.0026

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leidiane Hipólito de Oliveira, Odair Pinto Figueiredo

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISABELLA AMARAL FERREIRA - 

OAB:23618

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista as atribuições a mim designadas, com fundamento nos 

artigos 482, inciso VI e § 7°, inciso I, 701, inciso XVIII, 1.031, 1.034 e 1.035, 

da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça – 

CNGC, bem como em atenção ao “item 02” da Ordem de Serviço n° 

001/2018 deste foro, IMPULSIONO os presentes autos a fim de INTIMAR a 

Douta Causídica nomeada, Dra. ISABELLA AMARAL FERREIRA, OAB/MT 

22.786, para que tome ciência da Sentença Prolatada no bojo dos 

presentes autos e, querendo, insurja-se contra a mesma.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 64997 Nr: 78-06.2018.811.0026

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GdAN, FLXF

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISABELLA AMARAL FERREIRA - 

OAB:23618

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista as atribuições a mim designadas, com fundamento nos 

artigos 482, inciso VI e § 7°, inciso I, 701, inciso XVIII, 1.031, 1.034 e 1.035, 

da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça – 

CNGC, bem como em atenção ao “item 02” da Ordem de Serviço n° 

001/2018 deste foro, IMPULSIONO os presentes autos a fim de INTIMAR a 

Douta Causídica nomeada, Dra. ISABELLA AMARAL FERREIRA, OAB/MT 

22.786, para que tome ciência da Sentença Prolatada no bojo dos 

presentes autos e, querendo, insurja-se contra a mesma.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 65005 Nr: 84-13.2018.811.0026

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EIDS, LBDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO EDUARDO SILVA DE 

ANDRADE - OAB:, ISABELLA AMARAL FERREIRA - OAB:23618

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista as atribuições a mim designadas, com fundamento nos 

artigos 482, inciso VI e § 7°, inciso I, 701, inciso XVIII, 1.031, 1.034 e 1.035, 

da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça – 

CNGC, bem como em atenção ao “item 02” da Ordem de Serviço n° 

001/2018 deste foro, IMPULSIONO os presentes autos a fim de INTIMAR a 

Douta Causídica nomeada, Dra. ISABELLA AMARAL FERREIRA, OAB/MT 

22.786, para que tome ciência da Sentença Prolatada no bojo dos 

presentes autos e, querendo, insurja-se contra a mesma.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França
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 Cod. Proc.: 65105 Nr: 130-02.2018.811.0026

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VCdSS, JPBP

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISABELLA AMARAL FERREIRA - 

OAB:23618

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista as atribuições a mim designadas, com fundamento nos 

artigos 482, inciso VI e § 7°, inciso I, 701, inciso XVIII, 1.031, 1.034 e 1.035, 

da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça – 

CNGC, bem como em atenção ao “item 02” da Ordem de Serviço n° 

001/2018 deste foro, IMPULSIONO os presentes autos a fim de INTIMAR a 

Douta Causídica nomeada, Dra. ISABELLA AMARAL FERREIRA, OAB/MT 

22.786, para que tome ciência da Sentença Prolatada no bojo dos 

presentes autos e, querendo, insurja-se contra a mesma.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 65332 Nr: 240-98.2018.811.0026

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NVS, MCM

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISABELLA AMARAL FERREIRA - 

OAB:23618

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista as atribuições a mim designadas, com fundamento nos 

artigos 482, inciso VI e § 7°, inciso I, 701, inciso XVIII, 1.031, 1.034 e 1.035, 

da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça – 

CNGC, bem como em atenção ao “item 02” da Ordem de Serviço n° 

001/2018 deste foro, IMPULSIONO os presentes autos a fim de INTIMAR a 

Douta Causídica nomeada, Dra. ISABELLA AMARAL FERREIRA, OAB/MT 

22.786, para que tome ciência da Sentença Prolatada no bojo dos 

presentes autos e, querendo, insurja-se contra a mesma.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 65395 Nr: 278-13.2018.811.0026

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LVV, ERdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISABELLA AMARAL FERREIRA - 

OAB:23618

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista as atribuições a mim designadas, com fundamento nos 

artigos 482, inciso VI e § 7°, inciso I, 701, inciso XVIII, 1.031, 1.034 e 1.035, 

da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça – 

CNGC, bem como em atenção ao “item 02” da Ordem de Serviço n° 

001/2018 deste foro, IMPULSIONO os presentes autos a fim de INTIMAR a 

Douta Causídica nomeada, Dra. ISABELLA AMARAL FERREIRA, OAB/MT 

22.786, para que tome ciência da Sentença Prolatada no bojo dos 

presentes autos e, querendo, insurja-se contra a mesma.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 65432 Nr: 297-19.2018.811.0026

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MKdS, FDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISABELLA AMARAL FERREIRA - 

OAB:23618

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista as atribuições a mim designadas, com fundamento nos 

artigos 482, inciso VI e § 7°, inciso I, 701, inciso XVIII, 1.031, 1.034 e 1.035, 

da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça – 

CNGC, bem como em atenção ao “item 02” da Ordem de Serviço n° 

001/2018 deste foro, IMPULSIONO os presentes autos a fim de INTIMAR a 

Douta Causídica nomeada, Dra. ISABELLA AMARAL FERREIRA, OAB/MT 

22.786, para que tome ciência da Sentença Prolatada no bojo dos 

presentes autos e, querendo, insurja-se contra a mesma.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 65605 Nr: 375-13.2018.811.0026

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DHdSOP, ASP

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISABELLA AMARAL FERREIRA - 

OAB:23618

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista as atribuições a mim designadas, com fundamento nos 

artigos 482, inciso VI e § 7°, inciso I, 701, inciso XVIII, 1.031, 1.034 e 1.035, 

da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça – 

CNGC, bem como em atenção ao “item 02” da Ordem de Serviço n° 

001/2018 deste foro, IMPULSIONO os presentes autos a fim de INTIMAR a 

Douta Causídica nomeada, Dra. ISABELLA AMARAL FERREIRA, OAB/MT 

22.786, para que tome ciência da Sentença Prolatada no bojo dos 

presentes autos e, querendo, insurja-se contra a mesma.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 22175 Nr: 688-18.2011.811.0026

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zulmira Alves Batista

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Gonçalves Melado - 

OAB:8075/MT, Claudia Regina Oliveira Santos Ferreira - 

OAB:10765/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roberta Sales Tertuliano - 

OAB:SIAPE 1873410

 VISTOS.

I. Cuida-se de ação de Pensão por Morte ajuizada por Zulmira Alves 

Batista em desfavor do Instituto Nacional de Serviço Social – INSS, cujas 

provas serão verificadas de acordo com o disposto na legislação 

processual.

II. Pois bem. Não havendo questões prejudiciais a serem analisadas e 

estando presentes as condições da ação e os pressupostos de 

constituição válida e de desenvolvimento regular do processo, dou o feito 

por saneado.

III. Considerando a necessidade de maior dilação probatória para a 

comprovação da atividade rural exercida pela parte autora, DESIGNO o dia 

10 DE setembro DE 2018, ÀS 13H50MIN, para a realização de audiência de 

instrução e julgamento.

V. INTIMEM-SE as partes, através dos seus advogados, da data agendada 

e para que, caso não tenham feito, apresentem rol de testemunhas no 

prazo máximo de 15 (quinze) dias (art. 357, §5º, CPC), manifestando 

sobre a necessidade de intimação ou se o apresentante do rol se 

compromete a trazê-las independentemente de intimação (art. 455, §2º, 

CPC).

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 47289 Nr: 447-05.2015.811.0026

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DdSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MCM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISABELLA AMARAL FERREIRA - 

OAB:23618

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARNALDO SILVA ARAUJO - 

OAB:13.840
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 Tendo em vista as atribuições a mim designadas, com fundamento nos 

artigos 482, inciso VI e § 7°, inciso I, 701, inciso XVIII, 1.031, 1.034 e 1.035, 

da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça – 

CNGC, bem como em atenção ao “item 02” da Ordem de Serviço n° 

001/2018 deste foro, IMPULSIONO os presentes autos a fim de INTIMAR a 

Douta Causídica nomeada, Dra. ISABELLA AMARAL FERREIRA, OAB/MT 

22.786, para que tome ciência da Sentença Prolatada no bojo dos 

presentes autos e, querendo, insurja-se contra a mesma.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 66131 Nr: 622-91.2018.811.0026

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RPC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISABELLA AMARAL FERREIRA - 

OAB:23618

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista as atribuições a mim designadas, com fundamento nos 

artigos 482, inciso VI e § 7°, inciso I, 701, inciso XVIII, 1.031, 1.034 e 1.035, 

da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça – 

CNGC, bem como em atenção ao “item 02” da Ordem de Serviço n° 

001/2018 deste foro, IMPULSIONO os presentes autos a fim de INTIMAR a 

Douta Causídica nomeada, Dra. ISABELLA AMARAL FERREIRA, OAB/MT 

22.786, para que tome ciência da Sentença Prolatada no bojo dos 

presentes autos e, querendo, insurja-se contra a mesma.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 49364 Nr: 1521-94.2015.811.0026

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VCdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SMBdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISABELLA AMARAL FERREIRA - 

OAB:23618

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISABELLA AMARAL FERREIRA 

- OAB:23618

 Tendo em vista as atribuições a mim designadas, com fundamento nos 

artigos 482, inciso VI e § 7°, inciso I, 701, inciso XVIII, 1.031, 1.034 e 1.035, 

da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça – 

CNGC, bem como em atenção ao “item 02” da Ordem de Serviço n° 

001/2018 deste foro, IMPULSIONO os presentes autos a fim de INTIMAR a 

Douta Causídica nomeada, Dra. ISABELLA AMARAL FERREIRA, OAB/MT 

22.786, para que tome ciência da Sentença Prolatada no bojo dos 

presentes autos e, querendo, insurja-se contra a mesma.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 58830 Nr: 1621-78.2017.811.0026

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TOdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISABELLA AMARAL FERREIRA - 

OAB:23618

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista as atribuições a mim designadas, com fundamento nos 

artigos 482, inciso VI e § 7°, inciso I, 701, inciso XVIII, 1.031, 1.034 e 1.035, 

da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça – 

CNGC, bem como em atenção ao “item 02” da Ordem de Serviço n° 

001/2018 deste foro, IMPULSIONO os presentes autos a fim de INTIMAR a 

Douta Causídica nomeada, Dra. ISABELLA AMARAL FERREIRA, OAB/MT 

22.786, para que tome ciência da Sentença Prolatada no bojo dos 

presentes autos e, querendo, insurja-se contra a mesma.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 15933 Nr: 1026-31.2007.811.0026

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rita Vioto Polizel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cláudia Aquino de Oliveira - 

OAB:C, Fabiano Goda - OAB:7188-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Danilo Eduardo Vieira de 

Oliveira - OAB:8438/MT

 ...Isso posto, HOMOLOGO A HABILITAÇÃO dos(as) herdeiros(as) da 

autora LAUDELINO POLIZEL, MARIA MARLENE POLIZEL BRESSAN, NAIR 

POLIZEL DE LIMA, IZABEL POLIZEL DE SANTANA, VERA LUCIA POLIZEL 

TESSELE, bem como APARECIDA MOLINA POLIZEL, ELIANE DE FÁTIMA 

POLIZEL, ELAINE DE CÁSSIA POLIZEL FREITAS e JOSÉ PEDRO POLIZEL, 

como respectivos herdeiros da quota parte de Nilton Luiz Polizel, falecido 

em 20.08.1941.Todos os habilitados deveram exercer seu direito à 

herança de RITA VIOTO POLIZEL, razão pela qual DETERMINO que intimem 

os exequentes para manifestarem em prosseguimento.Por fim, INDEFIRO o 

pedido de habilitação de JOÃO POLIZEL, eis que não há nos autos prova 

hábil a comprovar a legitimidade de herdeiro, nos termos do artigo 1.829 do 

Código Civil. CUMPRA-SE.Às providências.Arenápolis/MT, 26 de Junho de 

2018.MARINA CARLOS FRANÇA,Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 11189 Nr: 1290-19.2005.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Enerquimíca Produtos Quimicos Energia Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agroindustrial Soares Junior Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sidnei M. Fassini - 

OAB:19113-b, Vander José da Silva Ribeiro - OAB:6160-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Cuida-se Execução de Título Extrajudicial ajuizada por ENERQUÍMICA 

PRODUTOS QUÍMICOS ENERGIA LTDA em face de AGROINDUSTRIAL 

SOARES JUNIOR LTDA, todos devidamente qualificados.

Entrementes, foi determinado à intimação do exequente pessoalmente bem 

e de seu patrono para, no prazo de 05 (cinco) dias, recolher as diligências 

do Oficial de Justiça, sob pena de extinção do feito sem resolução do 

mérito. Isso ocorreu em 23.07.2014 (fl. 62) e 05.06.2017 (fl. 64).

Devidamente intimados, deixaram decorrer o prazo para manifestação, 

conforme se extrai das certidões de fls. 63 e 67.

Vieram os autos conclusos.

É o necessário. Fundamento e decido.

Compulsando os autos percebe-se que o exequente não realizou as 

providências cabíveis para o desenvolvimento válido e regular do 

processo.

No caso em comento, a desídia da parte autora é clarividente, eis que 

intimada para impulsionar o feito a fim de proceder com o recolhimento das 

custas processuais, todavia, apesar de devidamente intimados, 

permaneceram inerte.

Diante disso, considerando que o exequente não promoveu as diligências 

que lhe competiam, deve o processo ser extinto por ausência de 

pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do 

processo.

Isto posto, JULGO EXTINTO sem resolução de mérito a presente demanda, 

com fundamento no artigo 485, inciso IV do Código de Processo Civil.

Isento de custas e honorários.

Certificado o trânsito em julgado, ao arquivo com as baixas de estilo.

DECLARO esta sentença PUBLICADA com a entrega na Secretaria da 

Vara. DISPENSADO o registro na forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 54157 Nr: 2059-41.2016.811.0026

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AdST, IMMdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISABELLA AMARAL FERREIRA 

- OAB:23618
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 Tendo em vista as atribuições a mim designadas, com fundamento nos 

artigos 482, inciso VI e § 7°, inciso I, 701, inciso XVIII, 1.031, 1.034 e 1.035, 

da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça – 

CNGC, bem como em atenção ao “item 02” da Ordem de Serviço n° 

001/2018 deste foro, IMPULSIONO os presentes autos a fim de INTIMAR a 

Douta Causídica nomeada, Dra. ISABELLA AMARAL FERREIRA, OAB/MT 

22.786, para que tome ciência da Sentença Prolatada no bojo dos 

presentes autos e, querendo, insurja-se contra a mesma.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 62544 Nr: 3891-75.2017.811.0026

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISABELLA AMARAL FERREIRA 

- OAB:23618

 Tendo em vista as atribuições a mim designadas, com fundamento nos 

artigos 482, inciso VI e § 7°, inciso I, 701, inciso XVIII, 1.031, 1.034 e 1.035, 

da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça – 

CNGC, bem como em atenção ao “item 02” da Ordem de Serviço n° 

001/2018 deste foro, IMPULSIONO os presentes autos a fim de INTIMAR a 

Douta Causídica nomeada, Dra. ISABELLA AMARAL FERREIRA, OAB/MT 

22.786, para que tome ciência da Sentença Prolatada no bojo dos 

presentes autos e, querendo, insurja-se contra a mesma.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 60748 Nr: 2761-50.2017.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISABELLA AMARAL FERREIRA - 

OAB:23618

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista as atribuições a mim designadas, com fundamento nos 

artigos 482, inciso VI e § 7°, inciso I, 701, inciso XVIII, 1.031, 1.034 e 1.035, 

da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça – 

CNGC, bem como em atenção ao “item 02” da Ordem de Serviço n° 

001/2018 deste foro, IMPULSIONO os presentes autos a fim de INTIMAR a 

Douta Causídica nomeada, Dra. ISABELLA AMARAL FERREIRA, OAB/MT 

22.786, para que tome ciência da Sentença Prolatada no bojo dos 

presentes autos e, querendo, insurja-se contra a mesma.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 49353 Nr: 1513-20.2015.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Chaves da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISABELLA AMARAL FERREIRA - 

OAB:23618

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista as atribuições a mim designadas, com fundamento nos 

artigos 482, inciso VI e § 7°, inciso I, 701, inciso XVIII, 1.031, 1.034 e 1.035, 

da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça – 

CNGC, bem como em atenção ao “item 02” da Ordem de Serviço n° 

001/2018 deste foro, IMPULSIONO os presentes autos a fim de INTIMAR a 

Douta Causídica nomeada, Dra. ISABELLA AMARAL FERREIRA, OAB/MT 

22.786, para que tome ciência da Sentença Prolatada no bojo dos 

presentes autos e, querendo, insurja-se contra a mesma.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 45908 Nr: 1560-28.2014.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Djalma dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria José da Silva Motta

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rubens Emerich Junior - 

OAB:17582/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial de adjudicação 

compulsória, extinguindo o feito com RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos 

do artigo 487, inciso I do CPC, adjudicando ao autor o imóvel da matrícula 

nº 373 do CRI da Comarca de Arenápolis/MT. Condeno a requerida em 

custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo 

em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do 

artigo 82 e 85, § 2º, e incisos do NCPC, observado o disposto no artigo 98, 

§ 3º do NCPC, caso seja beneficiária da justiça gratuita.Após o TRÂNSITO 

EM JULGADO, o que deverá ser previamente certificado nos autos, e 

decorridos 15 (quinze) dias sem a manifestação da parte vencedora 

expressando o desejo de executá-la, os autos serão arquivados (CNGC, 

art. 1.006).DECLARO esta sentença publicada com a entrega na 

Escrivania. DISPENSADO o registro na forma do Prov. nº 

42/2008/CGJ/MT.INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário.Arenápolis/MT, 28 de junho de 2018.MARINA CARLOS 

FRANÇAJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 44453 Nr: 430-03.2014.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pamela Nayara da Silva, Maria da Paz da Silva, Maria 

Aparecida da Silva Monteiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elias Bernardo Souza - 

OAB:3898-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 Posto isso, JULGO IMPROCEDENTE o pedido das autoras, e por 

conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, na forma do art. 487, I do atual Código de Processo Civil.Condeno 

a parte autora ao pagamento de HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS, os quais 

arbitro no valor equivalente a 10% (dez por cento) sob o valor atualizado 

da causa, nos termos do art. 85, § 2º, IV, do CPC, bem como ao 

pagamento das custas processuais, no entanto, deverá permanecer 

suspensa a obrigação, ante o benefício da assistência judiciária gratuita. 

Se dentro de 05 anos, as autoras não puderem satisfazer tal pagamento, 

a obrigação ficará prescrita (art. 12 da Lei n.º 1.060/50).Após o trânsito 

em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as baixas de 

estilo.DECLARO esta sentença PUBLICADA com a entrega na Secretaria 

da Vara. DISPENSADO o registro na forma do Prov. nº 

42/2008/CGJ/MT.INTIMEM-SE.CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.Às 

providências.Arenápolis/MT, 29 de junho de 2018.MARINA CARLOS 

FRANÇAJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 58746 Nr: 1558-53.2017.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MFdCTD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JTD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISABELLA AMARAL FERREIRA - 

OAB:23618

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista as atribuições a mim designadas, com fundamento nos 

artigos 482, inciso VI e § 7°, inciso I, 701, inciso XVIII, 1.031, 1.034 e 1.035, 

da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça – 

CNGC, bem como em atenção ao “item 02” da Ordem de Serviço n° 

001/2018 deste foro, IMPULSIONO os presentes autos a fim de INTIMAR a 

Douta Causídica nomeada, Dra. ISABELLA AMARAL FERREIRA, OAB/MT 

22.786, para que tome ciência da Sentença Prolatada no bojo dos 

presentes autos e, querendo, insurja-se contra a mesma.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França
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 Cod. Proc.: 56118 Nr: 3403-57.2016.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FCdS, LC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CdJS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensor Público - OAB:, 

ISABELLA AMARAL FERREIRA - OAB:23618

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista as atribuições a mim designadas, com fundamento nos 

artigos 482, inciso VI e § 7°, inciso I, 701, inciso XVIII, 1.031, 1.034 e 1.035, 

da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça – 

CNGC, bem como em atenção ao “item 02” da Ordem de Serviço n° 

001/2018 deste foro, IMPULSIONO os presentes autos a fim de INTIMAR a 

Douta Causídica nomeada, Dra. ISABELLA AMARAL FERREIRA, OAB/MT 

22.786, para que tome ciência da Sentença Prolatada no bojo dos 

presentes autos e, querendo, insurja-se contra a mesma.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 54587 Nr: 2390-23.2016.811.0026

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marilene Ramalho Barbosa de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Darvim Nepomuceno de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISABELLA AMARAL FERREIRA - 

OAB:23618

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista as atribuições a mim designadas, com fundamento nos 

artigos 482, inciso VI e § 7°, inciso I, 701, inciso XVIII, 1.031, 1.034 e 1.035, 

da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça – 

CNGC, bem como em atenção ao “item 02” da Ordem de Serviço n° 

001/2018 deste foro, IMPULSIONO os presentes autos a fim de INTIMAR a 

Douta Causídica nomeada, Dra. ISABELLA AMARAL FERREIRA, OAB/MT 

22.786, para que tome ciência da Sentença Prolatada no bojo dos 

presentes autos e, querendo, insurja-se contra a mesma.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 53268 Nr: 1388-18.2016.811.0026

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASF, ERF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RRP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISABELLA AMARAL FERREIRA - 

OAB:23618

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista as atribuições a mim designadas, com fundamento nos 

artigos 482, inciso VI e § 7°, inciso I, 701, inciso XVIII, 1.031, 1.034 e 1.035, 

da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça – 

CNGC, bem como em atenção ao “item 02” da Ordem de Serviço n° 

001/2018 deste foro, IMPULSIONO os presentes autos a fim de INTIMAR a 

Douta Causídica nomeada, Dra. ISABELLA AMARAL FERREIRA, OAB/MT 

22.786, para que tome ciência da Sentença Prolatada no bojo dos 

presentes autos e, querendo, insurja-se contra a mesma.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 53267 Nr: 1387-33.2016.811.0026

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASF, ERF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RRP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista as atribuições a mim designadas, com fundamento nos 

artigos 482, inciso VI e § 7°, inciso I, 701, inciso XVIII, 1.031, 1.034 e 1.035, 

da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça – 

CNGC, bem como em atenção ao “item 02” da Ordem de Serviço n° 

001/2018 deste foro, IMPULSIONO os presentes autos a fim de INTIMAR a 

Douta Causídica nomeada, Dra. ISABELLA AMARAL FERREIRA, OAB/MT 

22.786, para que tome ciência da Sentença Prolatada no bojo dos 

presentes autos e, querendo, insurja-se contra a mesma.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 18038 Nr: 1629-70.2008.811.0026

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para que seja expedido o 

competente alvará judicial, para que as requerentes promovam o 

levantamento do valor residual existente junto a Cooperativa de Crédito de 

Livre Admissão de Associados do Sudoeste de Mato Grosso e Caixa 

Econômica Federal, em nome do falecido Erlam de Oliveira, com os devidos 

acréscimos, mediante comprovação nos autos, ressalvando 

expressamente os direitos de terceiros ou herdeiros não citados ou não 

mencionados no processo.Todavia, previamente a expedição do alvará, 

considerando a existência de saldo devedor em nome do falecido junto ao 

Banco do Brasil, expeça-se ofício ao mesmo para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, informe nos autos se ainda existe o saldo devedor, se 

positivo, deverá informar qual é o valor atualizado.Em seguida, constando 

aos autos o saldo devedor, desde já AUTORIZO o abatimento de tal valor 

do montante apurado em nome do de cujus junto a Cooperativa de Crédito 

de Livre Admissão de Associados do Sudoeste de Mato 

Grosso.Expeça-se o necessário para o cumprimento desta decisão.Sem 

honorários advocatícios no procedimento dos autos. Sem custas, posto 

que DEFIRO os benefícios da justiça gratuita. Com o decurso do prazo e 

trânsito em julgado da sentença, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações de estilo.DECLARO esta sentença PUBLICADA com a entrega 

na Secretaria da Vara. DISPENSADO o registro na forma do Prov. nº 

42/2008/CGJ/MT.INTIME-SE. CUMPRA-SEÀs providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 52601 Nr: 899-78.2016.811.0026

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DLLR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISABELLA AMARAL FERREIRA - 

OAB:23618

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISABELLA AMARAL FERREIRA 

- OAB:23618

 Tendo em vista as atribuições a mim designadas, com fundamento nos 

artigos 482, inciso VI e § 7°, inciso I, 701, inciso XVIII, 1.031, 1.034 e 1.035, 

da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça – 

CNGC, bem como em atenção ao “item 02” da Ordem de Serviço n° 

001/2018 deste foro, IMPULSIONO os presentes autos a fim de INTIMAR a 

Douta Causídica nomeada, Dra. ISABELLA AMARAL FERREIRA, OAB/MT 

22.786, para que tome ciência da Sentença Prolatada no bojo dos 

presentes autos e, querendo, insurja-se contra a mesma.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 51597 Nr: 495-27.2016.811.0026

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MLF, FSdSF

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA APARECIDA DA SILVA - 

OAB:17549/O, ISABELLA AMARAL FERREIRA - OAB:23618

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista as atribuições a mim designadas, com fundamento nos 

artigos 482, inciso VI e § 7°, inciso I, 701, inciso XVIII, 1.031, 1.034 e 1.035, 

da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça – 

CNGC, bem como em atenção ao “item 02” da Ordem de Serviço n° 
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001/2018 deste foro, IMPULSIONO os presentes autos a fim de INTIMAR a 

Douta Causídica nomeada, Dra. ISABELLA AMARAL FERREIRA, OAB/MT 

22.786, para que tome ciência da Sentença Prolatada no bojo dos 

presentes autos e, querendo, insurja-se contra a mesma.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 54530 Nr: 2347-86.2016.811.0026

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Janaina de Fatima Steinhaus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ugemils Umacson dos Reis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISABELLA AMARAL FERREIRA - 

OAB:23618

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISABELLA AMARAL FERREIRA 

- OAB:23618

 Tendo em vista as atribuições a mim designadas, com fundamento nos 

artigos 482, inciso VI e § 7°, inciso I, 701, inciso XVIII, 1.031, 1.034 e 1.035, 

da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça – 

CNGC, bem como em atenção ao “item 02” da Ordem de Serviço n° 

001/2018 deste foro, IMPULSIONO os presentes autos a fim de INTIMAR a 

Douta Causídica nomeada, Dra. ISABELLA AMARAL FERREIRA, OAB/MT 

22.786, para que tome ciência da Sentença Prolatada no bojo dos 

presentes autos e, querendo, insurja-se contra a mesma.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 44865 Nr: 787-80.2014.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Inez de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gisélia Silva Rocha - 

OAB:14.241/MT, Roque Pires da Rocha Filho - OAB:99870/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

I. De pronto, ante o transcurso do lapso temporal, INDEFIRO o pedido de 

suspensão formulado a fl. 38, INTIME-SE a parte autora PESSOALMENTE e 

o d. Causídico (via DJe) para, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, 

manifestarem a respeito do interesse em prosseguir com a ação e 

promover o que lhe compete, juntando nos autos cópia da decisão 

administrativa que indeferiu a concessão do benefício pleiteado.

II. Na intimação deverá constar a advertência de que A NÃO 

MANIFESTAÇÃO NO REFERIDO PRAZO OCASIONARÁ A EXTINÇÃO DO 

PROCESSO E ARQUIVAMENTO do feito, nos termos do que dispõe o artigo 

485, IV, do CPC.

III. Decorrido o prazo in albis, CERTIFIQUE-SE e tornem-me os autos 

conclusos para sentença – código 36.

CUMPRA-SE.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 43759 Nr: 1968-53.2013.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Costa da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Gonçalves Melado - 

OAB:8075/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DISPOSITIVO. Diante do exposto, RESOLVO O MÉRITO - art. 487, II, CPC -, 

e PRONUNCIO/RECONHEÇO a PRESCRIÇÃO das parcelas anteriores a 

28.10.2010 – Lei n. 8.213/91, art. 103, parágrafo único – e porque 

preenchidos os requisitos previstos na Lei n. 8.213/91 para a obtenção do 

benefício, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados 

na petição inicial para DECLARAR o direito ao benefício de prestação 

continuada objeto da lide de APOSENTADORIA POR IDADE RURAL em 

favor de MARIA COSTA DA SILVA, DETERMINAR que o INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS implante-o e pague o 

correspondente a 1 (um) salário-mínimo mensal e verbas trezenas, na 

qualidade de segurado especial rural, bem como CONDENAR o INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS a PAGAR as parcelas devidas e 

vencidas, corrigido monetariamente, a partir do vencimento de cada 

parcela/prestação, e juros de mora, a contar do requerimento 

administrativo – Lei n. 8.213/91, art. 49, II -, bem como os honorários 

advocatícios – art. 85, caput, CPC - fixados em 10% (dez por cento) sobre 

o valor das parcelas vencidas até a prolação desta sentença, nos termos 

do Enunciado n. 111 da Súmula do STJ.A atualização monetária de 

benefícios de prestação continuada deve tomar como base o Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) e os juros moratórios devem 

seguir a remuneração da caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F, 

da Lei n. 9.494/97, com a redação dada pela Lei n. 11.960/09.Com relação 

aos emolumentos, às despesas processuais e custas, salvo quanto aos 

valores despendidos pela parte vencedora da demanda, isenta a autarquia 

- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS - perante a Justiça 

do Estado de Mato Grosso – art. 3º, I da Lei Estadual n. 7.603/2011, art. 

4º, parágrafo único, do Prov. 27/04 - CM e item 2.14.5 da CNGC -, 

inexistindo no presente feito a necessidade de ressarcimento, por não 

adiantadas custas, uma vez que a parte adversa é beneficiária da 

assistência judiciária gratuita...

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 40426 Nr: 240-11.2012.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Debrail Ferreira de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rayner Carvalho Medeiros - 

OAB:14799-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, JULGO EXTINTO sem resolução de mérito a presente demanda, 

com fundamento no artigo 485, inciso IV do Código de Processo 

Civil.Isento de custas e honorários.Após o TRÂNSITO EM JULGADO, 

devidamente certificado, ARQUIVE-SE, com as baixas e anotações de 

estilo.Dou esta por publicada com a entrega na Escrivania. Dispensado o 

registro nos termos do provimento nº 42/2008-CGJ-MT.CUMPRA-SE. 

INTIMEM-SE.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 64110 Nr: 4636-55.2017.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de MT - SICREDI SUDOESTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wilson Inácio da Silva, Diego Piovezan da Silva, 

Liliane Piovezan da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARCAL - 

OAB:13311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 - Tendo em vista as atribuições a mim designadas, com fundamento nos 

artigos 482, inciso VI e § 7°, inciso I, 701, inciso XVIII, 1.031, 1.034 e 1.035, 

da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça – 

CNGC, bem como em cumprimento a decisão retro, INTIMO o exequente, na 

pessoa de seu causídico constituído, para, querendo, no prazo de 05 dias, 

manifestar a respeito do interesse em prosseguir com a ação e promover 

o que lhe compete e juntar planilha de débito atualizada.

Saliente, por oportuno, que deverá ser indicada PROVIDÊNCIA EFETIVA E 

APTA AO PROSSEGUIMENTO REGULAR DA EXECUÇÃO sob pena de 

extinção do processo e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 52774 Nr: 999-33.2016.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de MT - SICREDI SUDOESTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Enizio Fernandes da Silva, EZEQUIAS PEREIRA 

DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hur Carlos Santos França - 
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OAB:22850, HUR-CARLOS SANTOS FRANÇA - OAB:22850/O

 - Tendo em vista as atribuições a mim designadas, com fundamento nos 

artigos 482, inciso VI e § 7°, inciso I, 701, inciso XVIII, 1.031, 1.034 e 1.035, 

da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça – 

CNGC, bem como em cumprimento a decisão retro, INTIMO o exequente, na 

pessoa de seu causídico constituído, para, querendo, no prazo de 05 dias, 

manifestar a respeito do interesse em prosseguir com a ação e promover 

o que lhe compete e juntar planilha de débito atualizada.

Saliente, por oportuno, que deverá ser indicada PROVIDÊNCIA EFETIVA E 

APTA AO PROSSEGUIMENTO REGULAR DA EXECUÇÃO sob pena de 

extinção do processo e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 54709 Nr: 2466-47.2016.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OZELIA GUIA DA CONCEIÇÃO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Silva Araújo - 

OAB:13840/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista as atribuições a mim designadas, com fundamento nos 

artigos 482, inciso VI e § 7°, inciso I, 701, inciso XVIII, 1.031, 1.034 e 1.035, 

da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça – 

CNGC, ante o retorno dos autos com acórdão devidamente Transitado em 

julgado , INTIMA-SE o autor, na pessoa de seu causídico constituído, via 

Dje, para, querendo, no prazo legal, manifestar e/ou requere o que 

entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 49702 Nr: 1680-37.2015.811.0026

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Silvia Monica Gomes de Orlando, SMGN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edelson Norberto da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISABELLA AMARAL FERREIRA - 

OAB:23618

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista as atribuições a mim designadas, com fundamento nos 

artigos 482, inciso VI e § 7°, inciso I, 701, inciso XVIII, 1.031, 1.034 e 1.035, 

da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça – 

CNGC, bem como em atenção ao “item 02” da Ordem de Serviço n° 

001/2018 deste foro, IMPULSIONO os presentes autos a fim de INTIMAR a 

Douta Causídica nomeada, Dra. ISABELLA AMARAL FERREIRA, OAB/MT 

22.786, para que tome ciência da Sentença Prolatada no bojo dos 

presentes autos e, querendo, insurja-se contra a mesma.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 48475 Nr: 1052-48.2015.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SMdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCdS, CIBdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISABELLA AMARAL FERREIRA - 

OAB:23618

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista as atribuições a mim designadas, com fundamento nos 

artigos 482, inciso VI e § 7°, inciso I, 701, inciso XVIII, 1.031, 1.034 e 1.035, 

da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça – 

CNGC, bem como em atenção ao “item 02” da Ordem de Serviço n° 

001/2018 deste foro, IMPULSIONO os presentes autos a fim de INTIMAR a 

Douta Causídica nomeada, Dra. ISABELLA AMARAL FERREIRA, OAB/MT 

22.786, para que tome ciência da Sentença Prolatada no bojo dos 

presentes autos e, querendo, insurja-se contra a mesma.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 48475 Nr: 1052-48.2015.811.0026

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SMdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCdS, CIBdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISABELLA AMARAL FERREIRA - 

OAB:23618

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista as atribuições a mim designadas, com fundamento nos 

artigos 482, inciso VI e § 7°, inciso I, 701, inciso XVIII, 1.031, 1.034 e 1.035, 

da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça – 

CNGC,

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 65464 Nr: 320-62.2018.811.0026

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

Civil->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACS, ISdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensor Público - OAB:, 

ISABELLA AMARAL FERREIRA - OAB:23618

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista as atribuições a mim designadas, com fundamento nos 

artigos 482, inciso VI e § 7°, inciso I, 701, inciso XVIII, 1.031, 1.034 e 1.035, 

da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça – 

CNGC,

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 65109 Nr: 134-39.2018.811.0026

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BAS, EdSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISABELLA AMARAL FERREIRA - 

OAB:23618

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista as atribuições a mim designadas, com fundamento nos 

artigos 482, inciso VI e § 7°, inciso I, 701, inciso XVIII, 1.031, 1.034 e 1.035, 

da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça – 

CNGC, bem como em atenção ao “item 02” da Ordem de Serviço n° 

001/2018 deste foro, IMPULSIONO os presentes autos a fim de INTIMAR a 

Douta Causídica nomeada, Dra. ISABELLA AMARAL FERREIRA, OAB/MT 

22.786, para que tome ciência da Sentença Prolatada no bojo dos 

presentes autos e, querendo, insurja-se contra a mesma.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 65105 Nr: 130-02.2018.811.0026

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VCdSS, JPBP

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISABELLA AMARAL FERREIRA - 

OAB:23618

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista as atribuições a mim designadas, com fundamento nos 

artigos 482, inciso VI e § 7°, inciso I, 701, inciso XVIII, 1.031, 1.034 e 1.035, 

da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça – 

CNGC, bem como em atenção ao “item 02” da Ordem de Serviço n° 

001/2018 deste foro, IMPULSIONO os presentes autos a fim de INTIMAR a 

Douta Causídica nomeada, Dra. ISABELLA AMARAL FERREIRA, OAB/MT 

22.786, para que tome ciência da Sentença Prolatada no bojo dos 

presentes autos e, querendo, insurja-se contra a mesma.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França
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 Cod. Proc.: 65607 Nr: 376-95.2018.811.0026

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAP, FFC

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISABELLA AMARAL FERREIRA - 

OAB:23618

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista as atribuições a mim designadas, com fundamento nos 

artigos 482, inciso VI e § 7°, inciso I, 701, inciso XVIII, 1.031, 1.034 e 1.035, 

da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça – 

CNGC, bem como em atenção ao “item 02” da Ordem de Serviço n° 

001/2018 deste foro, IMPULSIONO os presentes autos a fim de INTIMAR a 

Douta Causídica nomeada, Dra. ISABELLA AMARAL FERREIRA, OAB/MT 

22.786, para que tome ciência da Sentença Prolatada no bojo dos 

presentes autos e, querendo, insurja-se contra a mesma.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 46354 Nr: 1829-67.2014.811.0026

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMFF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISABELLA AMARAL FERREIRA - 

OAB:23618

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elias Bernardo Souza - 

OAB:3898-A/MT

 Tendo em vista as atribuições a mim designadas, com fundamento nos 

artigos 482, inciso VI e § 7°, inciso I, 701, inciso XVIII, 1.031, 1.034 e 1.035, 

da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça – 

CNGC, bem como em atenção ao “item 02” da Ordem de Serviço n° 

001/2018 deste foro, IMPULSIONO os presentes autos a fim de INTIMAR a 

Douta Causídica nomeada, Dra. ISABELLA AMARAL FERREIRA, OAB/MT 

22.786, para que tome ciência da Sentença Prolatada no bojo dos 

presentes autos e, querendo, insurja-se contra a mesma.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 54590 Nr: 2391-08.2016.811.0026

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MRBdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DNdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISABELLA AMARAL FERREIRA - 

OAB:23618

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISABELLA AMARAL FERREIRA 

- OAB:23618

 Tendo em vista as atribuições a mim designadas, com fundamento nos 

artigos 482, inciso VI e § 7°, inciso I, 701, inciso XVIII, 1.031, 1.034 e 1.035, 

da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça – 

CNGC, bem como em atenção ao “item 02” da Ordem de Serviço n° 

001/2018 deste foro, IMPULSIONO os presentes autos a fim de INTIMAR a 

Douta Causídica nomeada, Dra. ISABELLA AMARAL FERREIRA, OAB/MT 

22.786, para que tome ciência da Sentença Prolatada no bojo dos 

presentes autos e, querendo, insurja-se contra a mesma.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 48010 Nr: 845-49.2015.811.0026

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PLdC, FdSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISABELLA AMARAL FERREIRA - 

OAB:23618

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista as atribuições a mim designadas, com fundamento nos 

artigos 482, inciso VI e § 7°, inciso I, 701, inciso XVIII, 1.031, 1.034 e 1.035, 

da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça – 

CNGC, bem como em atenção ao “item 02” da Ordem de Serviço n° 

001/2018 deste foro, IMPULSIONO os presentes autos a fim de INTIMAR a 

Douta Causídica nomeada, Dra. ISABELLA AMARAL FERREIRA, OAB/MT 

22.786, para que tome ciência da Sentença Prolatada no bojo dos 

presentes autos e, querendo, insurja-se contra a mesma.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 66110 Nr: 610-77.2018.811.0026

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LdFMB, GdSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISABELLA AMARAL FERREIRA - 

OAB:23618

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista as atribuições a mim designadas, com fundamento nos 

artigos 482, inciso VI e § 7°, inciso I, 701, inciso XVIII, 1.031, 1.034 e 1.035, 

da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça – 

CNGC, bem como em atenção ao “item 02” da Ordem de Serviço n° 

001/2018 deste foro, IMPULSIONO os presentes autos a fim de INTIMAR a 

Douta Causídica nomeada, Dra. ISABELLA AMARAL FERREIRA, OAB/MT 

22.786, para que tome ciência da Sentença Prolatada no bojo dos 

presentes autos e, querendo, insurja-se contra a mesma.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 49231 Nr: 1446-55.2015.811.0026

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PSdOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UMdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISABELLA AMARAL FERREIRA - 

OAB:23618

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISABELLA AMARAL FERREIRA 

- OAB:23618

 Tendo em vista as atribuições a mim designadas, com fundamento nos 

artigos 482, inciso VI e § 7°, inciso I, 701, inciso XVIII, 1.031, 1.034 e 1.035, 

da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça – 

CNGC, bem como em atenção ao “item 02” da Ordem de Serviço n° 

001/2018 deste foro, IMPULSIONO os presentes autos a fim de INTIMAR a 

Douta Causídica nomeada, Dra. ISABELLA AMARAL FERREIRA, OAB/MT 

22.786, para que tome ciência da Sentença Prolatada no bojo dos 

presentes autos e, querendo, insurja-se contra a mesma.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 65216 Nr: 182-95.2018.811.0026

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MNGF, GSDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISABELLA AMARAL FERREIRA - 

OAB:23618

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista as atribuições a mim designadas, com fundamento nos 

artigos 482, inciso VI e § 7°, inciso I, 701, inciso XVIII, 1.031, 1.034 e 1.035, 

da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça – 

CNGC, bem como em atenção ao “item 02” da Ordem de Serviço n° 

001/2018 deste foro, IMPULSIONO os presentes autos a fim de INTIMAR a 

Douta Causídica nomeada, Dra. ISABELLA AMARAL FERREIRA, OAB/MT 

22.786, para que tome ciência da Sentença Prolatada no bojo dos 

presentes autos e, querendo, insurja-se contra a mesma.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França
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 Cod. Proc.: 65170 Nr: 163-89.2018.811.0026

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANPT, ATF

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISABELLA AMARAL FERREIRA - 

OAB:23618

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista as atribuições a mim designadas, com fundamento nos 

artigos 482, inciso VI e § 7°, inciso I, 701, inciso XVIII, 1.031, 1.034 e 1.035, 

da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça – 

CNGC, bem como em atenção ao “item 02” da Ordem de Serviço n° 

001/2018 deste foro, IMPULSIONO os presentes autos a fim de INTIMAR a 

Douta Causídica nomeada, Dra. ISABELLA AMARAL FERREIRA, OAB/MT 

22.786, para que tome ciência da Sentença Prolatada no bojo dos 

presentes autos e, querendo, insurja-se contra a mesma.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 66150 Nr: 633-23.2018.811.0026

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VMdS, ABdCN

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISABELLA AMARAL FERREIRA - 

OAB:23618

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista as atribuições a mim designadas, com fundamento nos 

artigos 482, inciso VI e § 7°, inciso I, 701, inciso XVIII, 1.031, 1.034 e 1.035, 

da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça – 

CNGC, bem como em atenção ao “item 02” da Ordem de Serviço n° 

001/2018 deste foro, IMPULSIONO os presentes autos a fim de INTIMAR a 

Douta Causídica nomeada, Dra. ISABELLA AMARAL FERREIRA, OAB/MT 

22.786, para que tome ciência da Sentença Prolatada no bojo dos 

presentes autos e, querendo, insurja-se contra a mesma.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 66118 Nr: 614-17.2018.811.0026

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LPR, WSDB

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISABELLA AMARAL FERREIRA - 

OAB:23618

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista as atribuições a mim designadas, com fundamento nos 

artigos 482, inciso VI e § 7°, inciso I, 701, inciso XVIII, 1.031, 1.034 e 1.035, 

da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça – 

CNGC, bem como em atenção ao “item 02” da Ordem de Serviço n° 

001/2018 deste foro, IMPULSIONO os presentes autos a fim de INTIMAR a 

Douta Causídica nomeada, Dra. ISABELLA AMARAL FERREIRA, OAB/MT 

22.786, para que tome ciência da Sentença Prolatada no bojo dos 

presentes autos e, querendo, insurja-se contra a mesma.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 51304 Nr: 350-68.2016.811.0026

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGdM, JYGdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISABELLA AMARAL FERREIRA - 

OAB:23618

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista as atribuições a mim designadas, com fundamento nos 

artigos 482, inciso VI e § 7°, inciso I, 701, inciso XVIII, 1.031, 1.034 e 1.035, 

da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça – 

CNGC, bem como em atenção ao “item 02” da Ordem de Serviço n° 

001/2018 deste foro, IMPULSIONO os presentes autos a fim de INTIMAR a 

Douta Causídica nomeada, Dra. ISABELLA AMARAL FERREIRA, OAB/MT 

22.786, para que tome ciência da Sentença Prolatada no bojo dos 

presentes autos e, querendo, insurja-se contra a mesma.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 14609 Nr: 3020-31.2006.811.0026

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de MT - SICREDI SUDOESTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Josiane Durães Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:MT/19002, Francismar Sanches Lopes - 

OAB:1708-B/MT, Luciano de Sales - OAB:5911-B/MT, Mariana 

Francisca de Souza Sanches - OAB:10938/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista as atribuições a mim designadas, com fundamento nos 

artigos 482, inciso VI e § 7°, inciso I, 701, inciso XVIII, 1.031, 1.034 e 1.035, 

da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça – 

CNGC, bem como em atenção a Ordem de Serviço n° 001/2018 deste foro 

e decisão de fl. 70 e verso, item III, IMPULSIONO os presentes autos a fim 

de intimar a parte Autora, via DJE, através de seu patrono, devidamente 

constituído, para, NO PRAZO DE 05 (CINCO) dias, manifestar-se a respeito 

querendo, manifestar-se a respeito do interesse em prosseguir com a 

ação e promover o que lhe compete, nos termos do PROVIMENTO 84/2014 

da CGJ. ADVERTÊNCIAS CONSTANTES NA DECISÃO DE FL. 70: 

advertência de que DEVERÁ SER INDICADA PROVIDÊNCIA EFETIVA E 

APTA AO PROSSEGUIMENTO REGULAR DA EXECUÇÃO (art. 1º, § 2º do 

Provimento 84/2014.) Anoto ainda que, O NÃO ATENDIMENTO DO 

DETERMINADO, NO REFERIDO PRAZO, OCASIONARÁ A EXTINÇÃO DO 

PROCESSO E ARQUIVAMENTO dos feito, nos termos do que dispõe o 

artigo 485, III e §§ 1º e 2º, do CPC e artigo 2º do Provimento 84/2041.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 22615 Nr: 1133-36.2011.811.0026

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de MT - SICREDI SUDOESTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DP Fernandes Supermercado -ME, Darivalda 

Pales Fernandes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Assis Rosa - 

OAB:19077-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista as atribuições a mim designadas, com fundamento nos 

artigos 482, inciso VI e § 7°, inciso I, 701, inciso XVIII, 1.031, 1.034 e 1.035, 

da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça – 

CNGC, bem como em atenção a Ordem de Serviço n° 001/2018 deste foro, 

IMPULSIONO os presentes autos a fim de intimar a parte Autora, via DJE, 

através de seu patrono, devidamente constituído, para, querendo, 

manifestar-se, no prazo legal, sobre as correspondências devolvidas de 

fls. 69/70, com o carimbo dos Correios de “mudou-se”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 31593 Nr: 92-35.1991.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Auto Posto São Francisco II

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio de Jesus Quinteiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pablo Augusto Souza e Silva - 

OAB:24287/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista as atribuições a mim designadas, com fundamento nos 

artigos 482, inciso VI e § 7°, inciso I, 701, inciso XVIII, 1.031, 1.034 e 1.035, 
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da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça – 

CNGC, bem como em atenção a Ordem de Serviço n° 001/2018 deste foro, 

IMPULSIONO os presentes autos a fim de intimar a parte Autora, via DJE, 

através de seu patrono, devidamente constituído, para proceder ao 

recolhimento da taxa de desarquivamento, no prazo legal, conforme 

despacho de fls. 101, prolatado em 13/06/2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 42664 Nr: 773-33.2013.811.0026

 AÇÃO: Exceção de Incompetência->Exceções->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jader Bruno Nunes Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renata Cintra Rascheja - 

OAB:MT/15.625

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ioneia Ilda Veroneze - 

OAB:MT/9070, JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - OAB:45445

 Impulsiono o feito a fim de intimar as partes, via DJE, por meio de seus 

procuradores legalmente constituídos, para, querendo, manifestarem-se 

quanto à sentença prolatada de fl. 23.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 46354 Nr: 1829-67.2014.811.0026

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMFF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISABELLA AMARAL FERREIRA - 

OAB:23618

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elias Bernardo Souza - 

OAB:3898-A/MT

 3. Diante do exposto e atendendo a tudo mais que dos autos consta, 

JULGO PROCEDENTE a pretensão posta na peça inicial, com resolução do 

mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Novo Código de Processo 

Civil, para o fim de decretar o divórcio de JOSÉ MARIA FERREIRA FILHO e 

MARLENE DANTAS FERREIRA, nos termos do art. 226, § 6° da 

Constituição Federal/1988 e art. 1.580, § 2° do Código Civil.Não havendo 

requerimento expresso, deixo de decretar a mudança do nome.Sem 

condenação ao pagamento de custas e despesas processuais, eis que o 

feito tramita sob o pálio da gratuidade.Transitada em julgado, EXPEÇA-SE 

mandado de averbação ao cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais 

constante do documento de fl. 15.Com o cumprimento de todas as 

formalidades legais, ARQUIVEM-SE os autos com as cautelas de estilo e 

anotações pertinentes.DECLARO esta sentença PUBLICADA com a 

entrega na Secretaria da Vara. DISPENSADO o registro na forma do Prov. 

nº 42/2008/CGJ/MT.INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.Às providências.

Comarca de Aripuanâ

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 77097 Nr: 2837-48.2018.811.0088

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SENILTON VICENTE DE SOUZA - 

OAB:4744/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte requerente para que promova o pagamento das diligências 

dos oficiais de justiça, observando que serão duas diligências, haja vista 

que são necessários dois oficiais de justiça para cumprimento de 

mandado de busca e apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 73883 Nr: 744-15.2018.811.0088

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, JULIO 

CESAR PILEGI RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOUGLAS MONTEIRO CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO CESAR PILEGI RODRIGUES 

- OAB:7437/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 À vista do exposto, mantenho a prisão preventiva, reiterando os 

fundamentos da decisão anterior, eis que há indícios suficientes nos autos 

de autoria e prova da materialidade dos delitos. Além disso, estão 

presentes os requisitos autorizadores da prisão, quais sejam, para 

garantia da ordem pública e visando à aplicação da lei penal.Outrossim, 

não há elementos que demonstrem que as medidas cautelares diversas da 

prisão sejam suficientes para reinserir o requerente no meio social, 

restando apenas a custódia preventiva como meio de coibir a reiteração 

de condutas delituosas e para acautelar a sociedade.Isto posto, presentes 

os requisitos legais e sendo insuficientes ou ineficazes quaisquer outras 

medidas cautelares, em consonância com o parecer ministerial, indefiro o 

pedido de revogação de prisão formulado em favor de DOUGLAS 

MONTEIRO DE CAMPOS e mantenho sua segregação. No mais, intime-se o 

defensor dativo para que apresente resposta à acusação no prazo legal. 

Intimem-se.Ciência ao Ministério Público.Cumpra-se.SIRVA-SE A 

PRESENTE COMO MANDADO E OFÍCIO. Às providências. De Colniza para 

Aripuanã-MT, 26 de junho de 2018. RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz 

Substituto em substituição legal

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 55399 Nr: 1895-55.2014.811.0088

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS CENTURIÃO DE OLIVEIRA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAVID CLEMENTE RUDY - 

OAB:14787/MT

 Diante do exposto, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE do réu CARLOS 

CENTURIÃO DE OLIVEIRA JUNIOR, da imputação constante do artigo 21 do 

Decreto-Lei n°. 3688/41, com fulcro no art. 107, inciso IV, c/c o art. 109, 

inciso VI, ambos do Código Penal.Sem custas processuais.Inexistindo 

defensoria pública nesta Comarca e considerando os termos do Ofício 

008/2017/AV/DPG/DP-MT, bem como a condição financeira do réu, este 

Juízo nomeou defensor dativo para patrocinar sua defesa. Embora tenha o 

advogado a obrigação de prestar assistência aos réus pobres, ônus que 

lhe é imposto pelas próprias normas éticas de seu Estatuto, não se pode 

negar que quando o profissional presta serviço como defensor dativo, por 

força de designação judicial, tem o direito a receber do Estado a justa 

remuneração pelo efetivo exercício do mister, não se podendo admitir o 

trabalho em favor do Estado, que por força de preceito constitucional, tem 

a obrigação precípua de prestar assistência judiciária aos 

necessitados.Assim sendo, arbitro os honorários ao defensor dativo do 

réu, Dr. Andrey Philipe Kerber, em 04 (quatro) URH, e em 03 (três) URH ao 

Dr. David Clemente Rudy a serem suportados pela Fazenda Pública 

Estadual, valor este que encontra consonância com a tabela de honorários 

da Ordem dos Advogados do Brasil de Mato Grosso, o que faço com base 

no artigo 1o da Lei nº 8.906/94, mesmo porque “o dever de assistência 

judiciária pelo Estado não se exaure com o previsto no artigo 5o, LCXXIV, 

da Constituição” (RE – 22043//SP, Rel. Min. Moreira Alves, 21/03/2000, 1a 

Turma).Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Oportunamente, 

arquive-se.Procedam-se às comunicações de praxe e ao contido na 

CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 76620 Nr: 2541-26.2018.811.0088

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ EDENIR FRITSCH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13.994-A/MT, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:8194-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiana Vasconcelos 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102874/7/2018 Página 686 de 859



Borges Martins - OAB:13.994-A/MT, Renato Chagas Correa da Silva 

- OAB:8.184-A

 Intimação da parte requerente para efetuar o pagamento de duas 

diligências no valor de R$ 140,00 (cento e quarenta reais), tendo em vista 

que o ato será cumprido por dois Oficiais de Justiça.

Carlos Eduardo Casagrande de Souza

Estagiário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 71478 Nr: 5050-61.2017.811.0088

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DO VALE DO 

JURUENA-BANCO SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIAS LOCATELLI ME, ELIAS LOCATELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A, Taiane Cristina De Lima Souza - OAB:21.463

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Monitória, promovida por Cooperativa de Crédito 

Rural do Vale do Juruena em face de Elias Locatelli - ME.

O requerente informa que a parte requerida satisfez a obrigação, 

requerendo a extinção do feito (ref.12).

Assim sendo, JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO MONITÓRIA, ante o 

pagamento da obrigação, com fulcro no artigo 924, inciso II do Código de 

Processo Civil.

Custas remanescentes, se houver, pelo requerido.

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIMEM-SE.

Oportunamente, arquivem-se.

Demais diligências necessárias.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 60390 Nr: 748-23.2016.811.0088

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFERSON SOUZA MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JEFERSON SOUZA MORAES, Cpf: 

04686317126, Rg: 2423893-7, Filiação: Vander Luiz Moraes e Aparecida 

Pereira de Souza, data de nascimento: 18/09/1995, brasileiro(a), natural de 

Pimenta Bueno-RO, solteiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Denúncia do Ministério Público em face de Jeferson 

Souza Moraes, como incurso nas penas dos artigos 129, § 9º, e 147, 

ambos do Código Penal, com as implicações da Lei 11.340/06.

Despacho: Vistos em correição.Presentes os requisitos do artigo 41, do 

Código de Processo Penal, RECEBO A DENÚNCIA oferecida em desfavor 

JEFERSON SOUZA MORAES, eis que há provas indicativas da 

materialidade e indícios suficientes de autoria dos fatos imputados ao 

acusado. Não é caso de rejeição liminar, conforme previsão no CPP, art. 

395. Cite-se o denunciado para responder à acusação, por escrito, em 10 

dias, nos termos do CPP, art. 396. Na resposta, o acusado poderá arguir 

preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer 

documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar 

testemunhas, até o máximo de 08, qualificando-as e requerendo sua 

intimação, quando necessário. (art. 396 e 396-A do CPP).Quando da 

efetivação da citação/intimação o Sr. Oficial de Justiça deverá indagar ao 

acusado se possui advogado e em caso de resposta negativa, 

perguntar-lhes, sob as penas da lei, se tem condições de constituir algum 

ou se necessita que lhe seja nomeado um defensor dativo, certificando o 

teor da resposta apresentada.Com a resposta apresentada pelo acusado, 

retornem conclusos para os fins do CPP, art. 397.Defiro os itens “a”, e “b” 

da cota Ministerial. Cumpra-se na forma requerida.Observem-se as 

disposições dos artigos 1.373 a 1.376 da CNGC.Dê-se ciência ao 

Ministério Público. Intimem-se.Em razão do número reduzido de servidores 

na secretaria, sirva-se a presente como MANDADO DE 

CITAÇÃO/INTIMAÇÃO e/ou OFÍCIO. Cumpra-se.Diligências Necessárias.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ANALICE KOHLER DE 

ALMEIDA, digitei.

Aripuanã, 29 de junho de 2018

Analice Kohler de Almeida Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 59519 Nr: 319-56.2016.811.0088

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAITON HOLANDA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CLAITON HOLANDA DOS SANTOS, Cpf: 

04779000114, Rg: 2412311-0, Filiação: Marisa Holanda dos Santos, data 

de nascimento: 14/04/1981, brasileiro(a), natural de Ji-parana-RO, 

solteiro(a), Telefone 8467-2567. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Denúncia do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO em face de CLAITON HOLANDA DOS SANTOS, como 

incurso nas penas dos artigos 306, 309 c/c 298, incisos I, IH e V, todos do 

CTB e 163 do Código Penal,

Despacho: Vistos etc.Presentes os requisitos do artigo 41, do Código de 

Processo Penal, RECEBO A DENÚNCIA oferecida em desfavor de 

CLAITON HOLANDA DOS SANTOS, eis que há provas indicativas da 

materialidade e indícios suficientes de autoria dos fatos imputados ao 

acusado. Não é caso de rejeição liminar, conforme previsão no CPP, art. 

395. Cite-se o denunciado para responder à acusação, por escrito, em 10 

dias, nos termos do CPP, art. 396. Na resposta, o acusado poderá arguir 

preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer 

documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar 

testemunhas, até o máximo de 08, qualificando-as e requerendo sua 

intimação, quando necessário. (art. 396 e 396-A do CPP).Quando da 

efetivação da citação/intimação o Sr. Oficial de Justiça deverá indagar o 

acusado se possui advogado e em caso de resposta negativa, 

perguntar-lhe, sob as penas da lei, se tem condições de constituir algum 

ou se necessita que lhe seja nomeado um defensor dativo, certificando o 

teor da resposta apresentada.Com a resposta apresentada pelo acusado, 

retornem conclusos para os fins do CPP, art. 397.Defiro os itens “a” e “b” 

da cota Ministerial. Cumpra-se na forma requerida.Ciência ao Ministério 

Público. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ANALICE KOHLER DE 

ALMEIDA, digitei.

Aripuanã, 29 de junho de 2018

Analice Kohler de Almeida Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 57913 Nr: 1162-55.2015.811.0088

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHONEI PEDRO GIACOMONNI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JHONEI PEDRO GIACOMONNI, Cpf: 

00314477241, Rg: 21808090, Filiação: Lurdes Joice Gioacomoni, data de 

nascimento: 19/10/1988, brasileiro(a), natural de Colorado do Oeste-RO, 

convivente. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Denúncia do Ministério Público em face do Réu como 

incurso nos arts. 180, segunda parte do Código Penal e 12 da Lei 

10.826/03.

Despacho: Vistos etc. Presentes os requisitos do artigo 41, do Código de 

Processo Penal, RECEBO A DENÚNCIA oferecida em desfavor de JHONEI 

PEDRO GIACOMONI, eis que há provas indicativas da materialidade e 

indícios suficientes de autoria dos fatos imputados ao acusado. Não é 

caso de rejeição liminar, conforme previsão no CPP, art. 395. Cite-se o 

denunciado, por meio de carta precatória, para responder à acusação, por 

escrito, em 10 dias, nos termos do CPP, art. 396. Na resposta, o acusado 

poderá arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, 

oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e 

arrolar testemunhas, até o máximo de 08, qualificando-as e requerendo 

sua intimação, quando necessário. (art. 396 e 396-A do CPP).Quando da 

efetivação da citação/intimação o Sr. Oficial de Justiça deverá indagar ao 

acusado se possui advogado e em caso de resposta negativa, 

perguntar-lhe, sob as penas da lei, se tem condições de constituir algum 

ou se necessita que lhe seja nomeado um defensor dativo, certificando o 

teor da resposta apresentada.Com a resposta apresentada pelo acusado, 

retornem conclusos para os fins do CPP, art. 397.Defiro os itens “a” e “b” 

da cota Ministerial. Cumpra-se na forma requerida.Observem-se as 

disposições dos artigos 1.373 a 1.376 da CNGC.Dê-se ciência ao 

Ministério Público. Intimem-se.Cumpra-se. Diligências Necessárias.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ANALICE KOHLER DE 

ALMEIDA, digitei.

Aripuanã, 29 de junho de 2018

Analice Kohler de Almeida Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 59551 Nr: 335-10.2016.811.0088

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vitor Hugo Lopes Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): VITOR HUGO LOPES BARBOSA, Cpf: 

05337106180, Rg: 25609130, Filiação: Carolina Lopes Barbosa, data de 

nascimento: 13/01/1993, natural de Ji-parana-RO, solteiro(a), autônomo, 

Telefone (66) 9 9201-6800. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Denúncia do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO em dace de VITOR HUGO LOPES BARBOSA, 

comoincurso nas penas dos artigos 306 do CTB e 147 c/c 61, inciso 11, 

alíneas "a"e "i" do Código Penal,

Despacho: Vistos etc.Presentes os requisitos do artigo 41, do Código de 

Processo Penal, RECEBO A DENÚNCIA oferecida em desfavor de VITOR 

HUGO LOPES BARBOSA, eis que há provas indicativas da materialidade e 

indícios suficientes de autoria dos fatos imputados ao acusado. Não é 

caso de rejeição liminar, conforme previsão no CPP, art. 395. Cite-se o 

denunciado para responder à acusação, por escrito, em 10 dias, nos 

termos do CPP, art. 396. Na resposta, o acusado poderá arguir 

preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer 

documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar 

testemunhas, até o máximo de 08, qualificando-as e requerendo sua 

intimação, quando necessário. (art. 396 e 396-A do CPP).Quando da 

efetivação da citação/intimação o Sr. Oficial de Justiça deverá indagar o 

acusado se possui advogado e em caso de resposta negativa, 

perguntar-lhe, sob as penas da lei, se tem condições de constituir algum 

ou se necessita que lhe seja nomeado um defensor dativo, certificando o 

teor da resposta apresentada.Com a resposta apresentada pelo acusado, 

retornem conclusos para os fins do CPP, art. 397.Defiro os itens “a” e “b” 

da cota Ministerial. Cumpra-se na forma requerida.Observem-se as 

disposições dos artigos 1.373 a 1.376 da CNGC.Dê-se ciência ao 

Ministério Público. Intime-se.Diligências Necessárias.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ANALICE KOHLER DE 

ALMEIDA, digitei.

Aripuanã, 29 de junho de 2018

Analice Kohler de Almeida Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 59475 Nr: 298-80.2016.811.0088

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMPRESA MATO-GROSSENSE DE PESQUISA, 

ASSITÊNCIAQ E EXTENSÃO RURAL S/A - EMPAER/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBSON WESTPHAL DUTRA, EDSON SOARES 

DE OLIVEIRA, PEDRO GONÇALVES DA SILVA, OUTROS DESCONHECIDOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON ANTONIO DE ALMEIDA - 

OAB:7543/MT, MÁRCIO GLEY DA SILVA - OAB:13803, RICHARD 

RODRIGUES DA SILVA - OAB:8602

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAVID CLEMENTE RUDY - 

OAB:14787, JULIANA PAES PEREIRA - OAB:43953

 Intimo a parte requerente para que providencie o pagamento das 

diligências do oficial de justiça para intimação dos requeridos Edson 

Soares de Oliveira e Robson Westphal Dutra.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 59475 Nr: 298-80.2016.811.0088

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMPRESA MATO-GROSSENSE DE PESQUISA, 

ASSITÊNCIAQ E EXTENSÃO RURAL S/A - EMPAER/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBSON WESTPHAL DUTRA, EDSON SOARES 

DE OLIVEIRA, PEDRO GONÇALVES DA SILVA, OUTROS DESCONHECIDOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON ANTONIO DE ALMEIDA - 

OAB:7543/MT, MÁRCIO GLEY DA SILVA - OAB:13803, RICHARD 

RODRIGUES DA SILVA - OAB:8602

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAVID CLEMENTE RUDY - 

OAB:14787, JULIANA PAES PEREIRA - OAB:43953

 Intimo as partes para especificarem as provas que pretendem produzir, 

justificando concretamente a pertinência de cada uma, arrolando 

eventuais testemunhas, tudo no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64809 Nr: 286-32.2017.811.0088

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GIOVANE FEITOZA LADISLAU MENDES, 

LEANDRO MENDES XAVIER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): GIOVANE FEITOZA LADISLAU MENDES, 

Cpf: 05504827175, Rg: 2599738-6, Filiação: Zaneide Feitoza e Vanderlúcio 

Ladislau Mendes, data de nascimento: 23/04/1993, brasileiro(a), natural de 

Aripuanã-MT, solteiro(a), desempregado, Telefone (66) 9251-6909 e 

atualmente em local incerto e não sabido LEANDRO MENDES XAVIER, 

Filiação: Rozimeire Ladislau Mendes e Elso da Silva Xavier, brasileiro(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Despacho: Vistos etc. Acolho a cota ministerial de ref. 23.Ante o teor da 

certidão de ref.16, determino a citação por edital dos réus, nos termos do 

artigo 361 do Código de Processo Penal, com prazo de 15 dias.Decorrido o 

prazo do edital, não havendo manifestação dos acusados, dê-se vista dos 

autos ao Ministério Público.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, VANDERLEI LIZI DE 

OLIVEIRA, digitei.

Aripuanã, 29 de junho de 2018

Analice Kohler de Almeida Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010001-59.2017.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE AILTON DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAINER WILLIAMS DE FIGUEIREDO FORTES OAB - MT0014614A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WEBNET PROVEDOR E INFORMATICA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDREIA CRISTINA MEDEIROS OAB - MT0009831S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARIPUANÃ DESPACHO Numero do Processo: 

8010001-59.2017.8.11.0088 REQUERENTE: JOSE AILTON DO 

NASCIMENTO REQUERIDO: WEBNET PROVEDOR E INFORMATICA LTDA - 

ME Vistos etc. Considerando o pedido expresso das partes pela produção 

de prova testemunhal, designo audiência de instrução para o dia 12 de 

julho de 2018, às 13 horas e 30 minutos. Intimem-se as partes, por seus 

procuradores. Consigno, desde já, que as partes deverão comparecer 

acompanhadas de suas testemunhas, independentemente de intimação, 

conforme art.34, da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências. Aripuanã, 18 de maio de 2018. Daiane Marilyn Vaz Juíza 

Substituta (assinada digitalmente)

Comarca de Brasnorte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 68679 Nr: 3437-67.2017.811.0100

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE BRASNORTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRENE BEZERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO CESAR DOS SANTOS - 

OAB:7806

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, ante o teor da certidão do Oficial de Justiça (ref. 16 ), ABRO 

VISTA A PARTE EXEQUENTE PARA MANIFESTAÇÃO NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 65635 Nr: 1468-17.2017.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IAP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TATISA MAIARA DE AZEVEDO 

- OAB:24.312/B, TIAGO JOSÉ LIPSCH - OAB:23383/O

 Vistos etc.

Extraio do teor da Carta Precatória carreada à ref.: 154 deste feito que o 

acusado foi devidamente intimado da determinação contida à ref.: 140, 

todavia, ainda, não consta nos autos informações acerca ao eventual 

interesse do investigado em realizar o exame de DNA, no que tange à sua 

suposta paternidade em relação à bebê Aryelly Mayara de Oliveira Pereira, 

cuja genitora é sua filha, a menor Mikaelly de Oliveira Pereira.

Isso posto, INTIME-SE a defesa do preso Izequias Alves Pereira, para que 

junte ao feito, referida informação, dizendo de modo pontual se por parte 

do mencionado acusado há interesse ou não na realização do mencionado 

exame.

Às providências.

Cumpra-se, expedindo o adequado e servindo a cópia deste despacho 

como o necessário mandado/carta/carta precatória/oficial.

 Após, voltem-me os autos conclusos para ulteriores deliberações.

 De Campo Novo do Parecis para Brasnorte, 29 de junho de 2018.

Pedro Davi Benetti

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 50428 Nr: 1360-95.2011.811.0100

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE BRASNORTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARNALDO ROBERTO BICHOFF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvio César dos Santos - 

OAB:B-7806

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ARNALDO ROBERTO BICHOFF, Cpf: 

41273079949, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Ante o exposto, e com fulcro no art. 794, I, do CPC, JULGO 

EXTINTO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO o presente processo executivo, 

ante o pagamento do débito. Custas processuais e honorários 

advocatícios pelo executado.Com o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE, 

com as cautelas de estilo e anotações de praxe.SIRVA a presente como 

Mandado/Notificação/Ofício/Carta Precatória.P.I.C.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Rozangela de Almeida 

Araujo, digitei.

Brasnorte, 26 de junho de 2018

Alan Jhones de Oliveira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 69299 Nr: 297-88.2018.811.0100

 AÇÃO: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente->Processo de 

Execução->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CTDCDB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JA, IdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniella Maia Dutra - 

OAB:18410/B, ELLEN ADRIANA RODRIGUES CONTI - OAB:21998/O

 Vistos etc.
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Tendo em vista o teor da certidão à ref.: 46, intime-se a advogada 

nomeada, qual seja, a Dra. Ellen Adriana Rodrigues Conti, OAB-MT 

21998/0, para apresentação de contestação, no âmbito da atuação na 

defesa dos genitores, no prazo legal, o que deverá ser certificado.

Cumpra-se, expedindo o adequado e servindo a cópia deste despacho 

como o necessário mandado/carta/carta precatória/oficial.

 Após, voltem-me os autos conclusos para ulteriores deliberações.

 De Campo Novo do Parecis para Brasnorte, 29 de junho de 2018.

Pedro Davi Benetti

Juiz de Direito em Substituição Legal

Comarca de Campinápolis

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 41729 Nr: 390-21.2018.811.0110

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ OLIVEIRA ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: YANN DIEGGO SOUZA 

TIMOTHEO DE ALMEIDA - OAB:12025

 Visto, etc.

Decisão->Determinação.

 Chamo o feito à ordem.

Trata-se de ação penal movida pelo Ministério Público do Estado de Mato 

Grosso em desfavor de JOSÉ OLIVEIRA ARRUDA para apuração da 

prática, em tese, do delito previsto no artigo 33, da Lei n. 11.343/06.

Após ser determinada a notificação do denunciado na data de 03.04.2018 

(fl. 53), o denunciado apresentou defesa prévia, consoante se vê à folha 

66.

Decisão proferida por este juízo designando audiência de instrução e 

julgamento às fls. 67/68.

 Os autos vieram conclusos.

É o breve relato. DECIDO.

Inicialmente, revogo a decisão de fls. 67/68, posto não ter sido observado 

o rito previsto na Lei 11.343/2006.

Dispõe o artigo 397 do CPP dever o juiz absolver sumariamente o acusado 

quando verificar:

 (I) a existência manifesta de causa excludente da ilicitude do fato;

 (II) a existência manifesta de causa excludente da culpabilidade do 

agente, salvo inimputabilidade;

 (III) que o fato narrado evidentemente não constitui crime; ou,

 (IV) extinta a punibilidade do agente.

Analisando os autos, entendo inexistirem quaisquer das situações 

evidenciadas no artigo acima referido, assim, necessária maior dilação 

probatória sobre os fatos.

Dessa forma, RECEBO a denúncia ofertada em face de JOSÉ OLIVEIRA 

ARRUDA, por, preliminarmente, vislumbrar a satisfação dos requisitos do 

artigo 41, do Código Processo Penal e a ausência das hipóteses do art. 

395 do Código de Processo Penal.

Diante disso, inexistindo preliminares ou documentos novos juntados aptos 

a ensejar qualquer das situações previstas no art. 397 do CPP, determino 

o prosseguimento do feito, para tanto, designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 13 de AGOSTO de 2018, às 14h30min.

Cite(m)-se o(s) réu(s), constando as advertências legais, bem como, 

requisite-se sua escolta caso esteja(m) preso(s).

INTIMEM-SE as testemunhas arroladas pelas partes para comparecem à 

audiência supra designada.

Cientifiquem-se o Ministério Público e a Defesa.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 31461 Nr: 1225-82.2013.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UILQUER GONÇALVES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SETAE - SERVIÇO DE TRATAMENTO DE ÁGUA 

E ESGOTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO MAYOLINO MONTECCHI - 

OAB:12124, FRANCINE CAROLINA SANTOS SILVA MEIRA - 

OAB:274.062/SP, KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 16122-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRA ARAÚJO OLIVEIRA - 

OAB:9.747

 INTIMAR PARTE REQUERIDA PARA, NO PRAZO LEGAL, APRESENTAR 

CONTRARRAZÕES AO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA 

AUTORA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 23947 Nr: 73-38.2009.811.0110

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERGIO DE OLIVEIRA SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOANA D'ARC DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO MAYOLINO MONTECCHI - 

OAB:12124, KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 16122-A/MT, RAFAEL 

PEREIRA LOPES - OAB:16038/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSON JESUS GONÇALVES 

FALEIRO - OAB:5048

 Procedo à intimação da parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, apresente o cálculo atualizado do débito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 41606 Nr: 338-25.2018.811.0110

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: AJP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO SOUZA PAULINO - 

OAB:16689

 Vistos, etc.

Decisão->Determinação

Primeiramente, junte-se aos autos as informações prestadas em habeas 

corpus.

 Em seguida, a Secretaria deverá certificar se expirou o prazo para 

contestação in albis (fl. 13).

Após, vista dos autos do Ministério Público.

Por fim, conclusos para deliberação sobre as medidas de proteção 

deferidas nos presentes autos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Campinápolis – MT, 03 de julho de 2017.

 Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Juiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 38962 Nr: 1096-38.2017.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIETA RERÃPU XAVANTE TSEREWANO’ ÕWE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO PEREIRA 

TEIXEIRA - OAB:100945

 Intimar a parte requerida: Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os 

pedidos da parte autora, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, 

I, do CPC, para:

a) Declarar anulado o contrato de empréstimo consignado nº 211509505, 

objeto da lide;

b) Condenar o requerido à repetição do indébito, devendo este ressarcir a 

parte autora, em dobro, a quantia de R$ 705,94 (setecentos e cinco reais 

e noventa e quatro centavos), com a incidência de juros de 1% ao mês a 

partir da citação e correção monetária pelo índice INPC, a partir de cada 

desconto realizado (Súmula 43, STJ);

c) Condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais à 

parte autora, no valor de R$ 4.000,00 (três mil reais), com correção 
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monetária pelo INPC, a partir desta data, 11/06/2018 (Súmula 362, STJ), e 

incidência de juros de 1% ao mês, a partir do início do contrato, 

07/03/2011, conforme documento de fls. 21/22 (Súmula 54, STJ);

d) Condenar o requerido ao pagamento das custas processuais e 

honorários, os quais fixo em 10% do proveito econômico obtido pela parte 

autora, nos termos do art. 85, §2º do CPC.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 37731 Nr: 266-72.2017.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERAFIM TSEREUNHITIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BCV - BANCO DE CRÉDITO E VAREJO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TAYLISE CATARINA ROGÉRIO 

SEIXAS - OAB:15483-A

 Intimar a parte requerida: Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os 

pedidos da parte autora, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, 

I, do CPC, para:

a) Declarar anulado o contrato de empréstimo consignado nº 

46-706554/10999, objeto da lide;

b) Condenar o requerido à repetição do indébito, devendo este ressarcir a 

parte autora, em dobro, a quantia de R$ 810,00 (oitocentos e dez reais), 

com a incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção 

monetária pelo índice INPC, a partir de cada desconto realizado (Súmula 

43, STJ);

c) Condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais à 

parte autora, no valor de R$ 4.000,00 (três mil reais), com correção 

monetária pelo INPC, a partir desta data, 11/06/2018 (Súmula 362, STJ), e 

incidência de juros de 1% ao mês, a partir do início do contrato, 

11/01/2010, conforme documento de fls. 23 (Súmula 54, STJ);

 d) Condenar o requerido ao pagamento das custas processuais e 

honorários, os quais fixo em 10% do proveito econômico obtido pela parte 

autora, nos termos do art. 85, §2º do CPC.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 38794 Nr: 981-17.2017.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULINO MARÃTSITSU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTANDER S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590, IANDRA SANTOS MORAIS - OAB:16051/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRE HONDA 

FLORES - OAB:/MT 9.708-A

 Intimar a parte requerida: Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os 

pedidos da parte autora, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, 

I, do CPC, para:

a) Declarar anulado o contrato de empréstimo consignado nº 142926506, 

objeto da lide;

b) Condenar o requerido à repetição do indébito, devendo este ressarcir a 

parte autora, em dobro, a quantia de R$ 9.720,00 (nove mil setecentos e 

vinte reais), com a incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação e 

correção monetária pelo índice INPC, a partir de cada desconto realizado 

(Súmula 43, STJ);

c) Condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais à 

parte autora, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com correção 

monetária pelo INPC, a partir desta data, 11/06/2018 (Súmula 362, STJ), e 

incidência de juros de 1% ao mês, a partir do início do contrato, 

14/03/2011, conforme documento de fls. 20-v (Súmula 54, STJ);

d) Condenar o requerido ao pagamento das custas processuais e 

honorários, os quais fixo em 10% do proveito econômico obtido pela parte 

autora, nos termos do art. 85, §2º do CPC.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 39944 Nr: 1524-20.2017.811.0110

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: A JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDO ALVES MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIÃO CARLOS TOLEDO 

- OAB: 13.217/MT

 (...).4.0. PENA DEFINITIVA:TORNO DEFINITIVA a pena do réu APARECIDO 

ALVES MORAIS, qualif. nos autos, em 01 (um) mês e 10 (dez) dias de 

detenção pela prática do crime capitulado no artigo 129, §9º e §11 c/c art. 

14, inciso II, do Código Penal.5.0. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA:O 

regime inicial de cumprimento da pena será o aberto, nos termos do que 

preconiza o art. 33, § 2º alínea “c” e §3°, do Código Penal.6.0. DETRAÇÃO 

O réu foi preso em 14.09.2017, tendo sua prisão sido revogada em 

13.12.2017, beneficiado com alvará de soltura em 14.12.2017. Assim, 

permaneceu preso preventivamente por 03 (meses), ou seja, 

considerando a pena aplicada de 01 (mês) e 10 (dez) dias de detenção, 

observa-se que a pena já foi cumprida. 7.0. DO DIREITO DE RECORRER EM 

LIBERDADEEm razão do cumprimento de pena, não há que se falar em 

segregação do réu.8.0. SUBSTITUIÇÃO DA PENA:A substituição da pena 

restou prejudicada pelo cumprimento integral da sanção pelo réu.9. 

DELIBERAÇÕES FINAIS 9.1. VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DOS 

DANOSNão houve dilação probatória em relação à reparação dos danos, 

por isso deixo de fixá-los.10. DO TRÂNSITO EM JULGADOTransitada em 

julgado a presente decisão, certifique-se, e, após, voltem conclusos para 

análise da extinção da punibilidade em decorrência do cumprimento da 

pena.Nada mais havendo, arquivem-se estes autos com as baixas e 

informações necessárias. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 39944 Nr: 1524-20.2017.811.0110

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: A JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDO ALVES MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIÃO CARLOS TOLEDO 

- OAB: 13.217/MT

 Vistos, etc.

Chamo o feito à ordem.

1 – Trata-se de Ação Penal, movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, em face de APARECIDO ALVES MORAIS.

2 – Foi prolatada sentença nos autos físicos, conforme se observa das 

folhas 93/100, entretanto há certidão da Gestora Judiciária, informando 

que no sistema Apolo não foi lançada a referida sentença.

3 – Assim, revogo a decisão lançada no sistema Apolo, datada de 

24.04.2018 e, determino que a sentença-> com resolução de 

mérito->parcialmente procedente de fls. 93/100 seja lançada no sistema, 

sendo esta válida para os efeitos legais, devendo ser intimadas as partes.

4 – Intimem-se.

 5 - Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 42781 Nr: 1036-31.2018.811.0110

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTA BEATRIZ DO 

NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Com base nos artigos 3º e seguintes do Dec. Lei 911/69, DEFIRO A 

LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO DO VEÍCULO QUALIFICADO ÀS 

FOLHAS 04-v.Com fundamento no art. 3º, §9º do Dec. Lei 911/69, 

determino a restrição do veículo Marca Fiat; Modelo: UNO 1.4; Chassi: 

9BD195A4NHO781851; cor: prata; ano: 2016/2017; placa: PYS 2129; 
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Renavan: 01103598667, via RENAJUD.Expeça-se mandado de busca e 

apreensão, depositando-se o bem com a autora.Executada a tutela 

provisória, cite-se a parte requerida para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

contados do cumprimento da medida, pagar a integralidade da dívida, 

conforme valor apresentado pelo credor fiduciário na inicial, oportunidade 

em que o bem lhe será restituído livre de ônus (art. 3º, §2º do Dec. Lei 

911/69, com redação inserida pela Lei 10.931/04).Poderá, ainda, o 

devedor fiduciante, apresentar resposta no prazo de 15(quinze) dias, 

contados, de igual forma, a partir do cumprimento da liminar, ainda que 

tenha se utilizado da faculdade disposta no §2º do art. 3º do Dec. Lei 

911/69, caso entenda ter havido pagamento a maior e desejar a 

restituição.Intime-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 42211 Nr: 751-38.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELSON JESUS GONÇALVES FALEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSON JESUS GONÇALVES 

FALEIRO - OAB:5048

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...).Constata-se, pois, que a CNGC/MT prevê em seu art. 468 e 

parágrafos, a possibilidade do parcelamento das custas, vejamos:“Art. 

468. A gratuidade da justiça abrangerá a pessoal natural ou jurídica, 

brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as 

custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, na forma 

da lei.§ 6º O juiz, atento às circunstâncias e peculiaridades do caso 

concreto, após analisar o pedido de gratuidade e considerar pertinentes 

as alegações, poderá, mediante decisão fundamentada, conceder direito 

ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de 

adiantar no curso do procedimento. § 7º O parcelamento poderá ser 

realizado em até seis parcelas mensais e sucessivas sujeitas à correção 

monetária, sendo a primeira após a decisão favorável do juiz.Ainda, os 

Tribunais, também já se posicionaram a respeito do assunto: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. PARCELAMENTO DE CUSTAS DE ELEVADO VALOR. 

VIABILIDADE. O elevado valor das custas processuais devidas pelo 

agravante autoriza o deferimento do seu pedido de parcelamento, na 

forma do art. 98, § 6º do CPC. RECURSO PROVIDO. EM MONOCRÁTICA. 

(Agravo de Instrumento Nº 70075818849, Oitava Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Rui Portanova, Julgado em 10/11/2017).” (TJ-RS - 

AI: 70075818849 RS, Relator: Rui Portanova, Data de Julgamento: 

10/11/2017, Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do 

dia 13/11/2017).Diante disso, DEFIRO o pedido de parcelamento das 

custas processuais, sendo em 05 (cinco) parcelas mensais e sucessivas, 

sujeita à correção monetária, devendo o requerente adimplir a primeira 

parcela imediatamente, conforme prevê o §7º, do art. 468, da 

CNGC.Remetam-se os autos à contadoria para proceder ao cálculo.Após, 

voltem-me os autos conclusos.Intimem-se. Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 42213 Nr: 753-08.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELSON JESUS GONÇALVES FALEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSON JESUS GONÇALVES 

FALEIRO - OAB:5048

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...).Pois bem.Constata-se, que a CNGC/MT prevê em seu art. 468 e 

parágrafos, a possibilidade do parcelamento das custas, vejamos:“Art. 

468. A gratuidade da justiça abrangerá a pessoal natural ou jurídica, 

brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as 

custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, na forma 

da lei.§ 6º O juiz, atento às circunstâncias e peculiaridades do caso 

concreto, após analisar o pedido de gratuidade e considerar pertinentes 

as alegações, poderá, mediante decisão fundamentada, conceder direito 

ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de 

adiantar no curso do procedimento. § 7º O parcelamento poderá ser 

realizado em até seis parcelas mensais e sucessivas sujeitas à correção 

monetária, sendo a primeira após a decisão favorável do juiz.Ainda, os 

Tribunais, também já se posicionaram a respeito do assunto: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. PARCELAMENTO DE CUSTAS DE ELEVADO VALOR. 

VIABILIDADE. O elevado valor das custas processuais devidas pelo 

agravante autoriza o deferimento do seu pedido de parcelamento, na 

forma do art. 98, § 6º do CPC. RECURSO PROVIDO. EM MONOCRÁTICA. 

(Agravo de Instrumento Nº 70075818849, Oitava Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Rui Portanova, Julgado em 10/11/2017).” (TJ-RS - 

AI: 70075818849 RS, Relator: Rui Portanova, Data de Julgamento: 

10/11/2017, Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do 

dia 13/11/2017).Diante disso, DEFIRO o pedido de parcelamento das 

custas processuais, sendo em 05 (cinco) parcelas mensais e sucessivas, 

sujeita à correção monetária, devendo o requerente adimplir a primeira 

parcela imediatamente, conforme prevê o §7º, do art. 468, da 

CNGC.Remetam-se os autos à contadoria para proceder ao cálculo.Após, 

voltem-me os autos conclusos.Intimem-se. Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 41509 Nr: 291-51.2018.811.0110

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS DA CONCEIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KATIA SILENE GOMES DA CONCEIÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 

16122-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Decisão-Determinação

Trata-se de Ação de Divórcio Litigioso, proposta por JOSE CARLOS DA 

CONCEIÇÃO em face de KATIA SILENE GOMES DA CONCEIÇÃO.

Constata-se dos autos que o casal teve um filho, supostamente maior de 

idade, no entanto, não há comprovação da maioridade nos autos, assim 

como não consta o valor da causa. Podendo resultar em prejuízos ao 

processo.

Em decisão de fls. 22, foi determinada a emenda da inicial. Ocorre que, o 

documento juntado à fl. 24 pela parte autora trata-se de certidão de 

casamento, o que não corresponde ao determinado.

Em razão disso, determino:

1. Emende, a parte autora a sua inicial, nos termos dos artigos 290 e 321 

do CPC, em 15 (quinze dias), sob pena de cancelamento na distribuição;

2. Indico com precisão o que deve ser corrigido ou completado:

3. 3.1.1. Juntar aos autos documento que comprove a paternidade, bem 

como a maioridade do filho do casal, Flanklin Gomes da Conceição.

4. Atribuir valor à causa, em observância ao art. 319, V, do CPC.

Com a juntada dos documentos, dê-se vista ao Ministério Público, após, 

voltem-me conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 42593 Nr: 947-08.2018.811.0110

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RRGDSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA 

MACEDO - OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Decisão->Determinação

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão movida por BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA em face de RENATO RÉGIO 

GONÇALVES DOS SANTOS FILHO, tendo como objeto a busca e 

apreensão do Veículo Marca: volkswagen, Modelo: Novo Gol 1.0, Cor: 

branca, Placa: OOC5769, Chassi: 9BWAA45U8EP174391, Ano: 

2014/2014, Renavan: 994667248.

Aduz o requerente que o requerido integra um grupo/cota de consórcio e, 

por força da contemplação, adquiriu o veículo acima referido. Com a 

aquisição o requerido teria assinado um contrato com Garantia de 
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Alienação Fiduciária, no entanto tornou-se inadimplente.

Destarte, o autor requereu a busca e apreensão do veículo supracitado.

É o relatório.

Decido.

Nesta guisa, infere-se que os documentos juntados nos autos, LeafCar- 

Consulta SNG e extrato de lançamentos de IPVA às fls. 16/18, não consta 

no nome do requerido RENATO REGIO GONÇALVES DOS SANTOS FILHO, 

mas sim em nome de terceiro, qual seja: ANTONIO JOSÉ HILARIO.

Posto isso, intime-se o requerente, na pessoa de seu procurador, para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, esclarecendo a divergência 

entre o nome que consta como proprietário do veículo, qual seja: Antônio 

José Hilário (fl. 16, verso), tendo o polo passivo da presente demanda 

pessoa diversa, sob pena de indeferimento da inicial.

Comarca de Cláudia

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 102961 Nr: 1366-55.2018.811.0101

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALDECIR MIGUEL FRIGOTTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO BOSI MILANI, JORGE ANTONIO DOS 

SANTOS, ITAMAR DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valdeson Pereira da Silva - 

OAB:15846/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ/MT, 

impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado da parte autora para 

que junte ao feito a guia referente ao pagamento das custas da presente 

deprecata, visto que apresentou na petição retro guia direcionada a outra 

comarca.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 102961 Nr: 1366-55.2018.811.0101

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALDECIR MIGUEL FRIGOTTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO BOSI MILANI, JORGE ANTONIO DOS 

SANTOS, ITAMAR DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valdeson Pereira da Silva - 

OAB:15846/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ/MT, 

impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado da parte autora para 

que providencie o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, para 

cumprimento do Ato Deprecado, devendo para tanto efetuar o 

recolhimento de Guia de Diligência junto ao sitio do TJ/MT (emissão de 

Guias Online), no valor de R$ 20,00 (vinte reais), correspondente ao 

zoneamento "Cláudia - Centro", bem como encaminhar a Guia e o 

comprovante de pagamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 83054 Nr: 381-28.2014.811.0101

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO -SICREDI CELEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLIAN HENRIQUE DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ/MT, 

impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado da parte autora para 

que providencie o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, para 

cumprimento do Mandado de Citação, devendo para tanto efetuar o 

recolhimento de Guia de Diligência junto ao sitio do TJ/MT (emissão de 

Guias Online), no valor de R$ 20,00 (vinte reais), correspondente ao 

zoneamento "centro", bem como encaminhar a Guia e o comprovante de 

pagamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 103529 Nr: 1640-19.2018.811.0101

 AÇÃO: Tutela Cautelar Antecedente->Tutela Provisória->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Daiane Seganfredo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SORRISO -SICREDI CELEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAICON SEGANFREDO - 

OAB:11833

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, DEFIRO a TUTELA DE URGÊNCIA em caráter cautelar 

pleiteada, para o fim de determinar que a requerida restituía o montante de 

R$ 262.305,14 (duzentos e sessenta e dois mil, trezentos e cinco reais e 

quatorze centavos) àa conta corrente nº 08014-4, Agência nº 0812, de 

titularidade de Daiane Seganfredo, no prazo de 72 (setenta e duas) horas. 

Estabeleço a pena diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), no caso 

de descumprimento da presente ordem (artigo 537, do Código de Processo 

Civil).3. (...) 7. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 80757 Nr: 1102-48.2012.811.0101

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO -SICREDI CELEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADAO OLAVIO SIQUEIRA, RODOLFO DICK 

JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ/MT, 

impulsiono estes autos a fim de intimar o exequente para, no prazo de 15 

(quinze) dias, requerer o que de direito acerca dos diversos endereços 

dos executados localizados através dos sistemas CEI e BACENJUD.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 51542 Nr: 928-44.2009.811.0101

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COTRIL MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZULMIRO DOMINGOS ZANIN EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Karina L. Vasconcellos Rabêlo - 

OAB:23256/GO, Pedro Fonseca Santos Junior - OAB:26608/GO, 

Rodrigo Ferreira Maia - OAB:26193/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ/MT, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte autora pessoalmente para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, dar o devido andamento ao feito, 

requerendo o que de direito, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 44525 Nr: 11-06.2001.811.0101

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSVALDO PEREIRA ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CARLOS CIPRIANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEDOCIR ANHOLETO - 

OAB:7502-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriana Gonçalves Pereira 

Nervo - OAB:OAB/MT 5368, SILVERIO GONÇALVES PEREIRA - 

OAB:OAB-MT 4720-B

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ/MT, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte exequente para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, fornecer todas as informações necessárias para 

encontrar o veículo penhorado via sistema RENAJUD, bem como os meios 

necessários para a remoção do referido bem.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 7884 Nr: 19-51.1999.811.0101

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS 

AMESCLA LTDA, JOSÉ ALVES PEREIRA, SILVIO CEZAR PACHIBISKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEMI ALVES DE JESUS - 

OAB:4264/MT, RENATO FELICIANO DE DEUS NERY - OAB:6193

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GÉRSON LUIS WERNER - 

OAB:OAB/MT 6298-A, MARCOS LEVI BERWIG - OAB:OAB/MT 6312-A

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ/MT, 

impulsiono estes autos a fim de intimar o exequente para requerer o que 

de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 83495 Nr: 724-24.2014.811.0101

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO -SICREDI CELEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO CLEO FAGUNDES GUTJAR ME, 

GESI FAGUNDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Considerando a penhora NEGATIVA, abra-se vista à Exequente pelo 

prazo de 90 (noventa) dias para que realize diligências e indique bens à 

penhora. Escoado o prazo sem indicação de bens penhoráveis, 

SUSPENDO o curso do processo, nos termos do artigo 40, da LEF.

2. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 81159 Nr: 306-23.2013.811.0101

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO RURAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA MARIA MEDEIROS RAUBER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:OAB/MG 76696, Marcelo Tostes de Castro Maia - 

OAB:OAB/MG nº 63440, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - 

OAB:128341, Rafael Sganzela Durand - OAB:OAB -MG 131.512, 

Renata Cristina Silva Mourao - OAB:131.505MG, Thais Fernanda 

Santos Da Silva Verçosa - OAB:80.348MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ/MT, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte autora pessoalmente para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, dar o devido andamento ao feito, 

requerendo o que de direito, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 80514 Nr: 859-07.2012.811.0101

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECIR MOGNHON, ALFREDO BURGEL, 

VERA NILCE BURGEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:PR - 22.819, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - OAB:MT - 

17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ JOÃO SANTIN - 

OAB:RS/5.601

 Autos n. 859-07.2012.811.0101 (Id. 80514)

Execução por quantia certa

Requerente: BANCO DO BRASIL S/A.

Requerido: VALDECIR MOGNHON E OUTROS.

Vistos.

1. Intime-se o Dr. José João Santin (fl. 54), para regularizar a 

representação processual dos avalistas, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de não homologação do acordo.

2. Diligências necessárias.

Cláudia, 24 de novembro de 2016.

THATIANA DOS SANTOS

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 80091 Nr: 395-80.2012.811.0101

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELETROTÉCNICA PAGLIARI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEIREIRA SERRANORTE LTDA-EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUSCILENE VOLKWEIS - 

OAB:12774/MT, MÁRCIA PAGLIARI - OAB:OAB/MT 12.700

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ/MT, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte autora pessoalmente para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, dar o devido andamento ao feito, 

requerendo o que de direito, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 53609 Nr: 195-10.2011.811.0101

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COLONIZADORA SINOP S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANETE DE BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MOREIRA GOULART - 

OAB:13439-A/MT, SIMONE BESOLD - OAB:17545/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ/MT, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte autora pessoalmente para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, dar o devido andamento ao feito, 

requerendo o que de direito, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 45508 Nr: 1127-08.2005.811.0101

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMÍNIO AGROPEÁRIO CRUZ ALTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALZIR VOLPATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO BULHÕES DOS 

SANTOS - OAB:8182/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ EVERALDO DE SOUZA 

MACEDO - OAB:5347-B

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ/MT, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, requerer o que de direito, sob pena de extinção.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 43934 Nr: 35-34.2001.811.0101

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IBAMA- INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E 

DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMAZÔNIA BRASIL MADEIRAS LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON ALVELLOS FERNANDES - 

OAB:2448/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): AMAZÔNIA BRASIL MADEIRAS LTDA., 

CNPJ: 00940444000107. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 
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Ação: 12/12/2001.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela IBAMA- 

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS 

RENOVÁVEIS em face de AMAZÔNIA BRASIL MADEIRAS LTDA., na 

quantia abaixo especificada, referente ao débito de Auto de Infração n° 

94653/B, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 

510000001079/2000.

 Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 8.344,56

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 48738 Nr: 1253-87.2007.811.0101

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVALDO PEREIRA DE SOUZA - ME, EVALDO 

PEREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIA BEATRIZ CORRÊA DA 

COSTA S. SOARES - OAB:SUBPROCURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ/MT, 

impulsiono estes autos a fim de intimar o exequente para, no prazo de 15 

(quinze) dias, requerer o que de direito, ante a certidão de decurso de 

prazo retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 51189 Nr: 568-12.2009.811.0101

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGNALDO CASTILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11877-A/MT, SILMARA RUIZ MATSURA - OAB:OAB/MT 

9.941-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado da parte autora para 

que providencie o preparo de carta precatória para cumprimento na 

Comarca de Tapurah/MT com a finalidade de Citação e Busca e 

Apreensão, devendo para tanto, encaminhar a esta secretaria os 

comprovantes de pagamentos a fim de que os mesmos sejam juntados à 

carta precatória para envio e distribuição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 80314 Nr: 636-54.2012.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE LURDES SILVERIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAICON SEGANFREDO - 

OAB:OAB/MT 11.833

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Em consulta ao sistema Siel do TER, esta magistrada encontrou o 

endereço requerido pela parte Autora, conforme consulta em anexo, 

todavia, é o mesmo endereço da correspondência de fl.139, que retornou 

com a informação "MUDOU".

Em consulta ao sistema Infojud, esta magistrada encontrou o mesmo 

endereço constante nos autos.

Assim, determino pela derradeira vez a expedição de ofício ao Serasa 

solicitando o endereço constante em seu cadastro, no prazo de 10 (dez) 

dias.

2. Se o endereço for diverso do constante à fl. 139, intime-se o Requerido, 

conforme decisão de fls. 135. Se for o mesmo endereço, voltem 

conclusos.

3. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 82366 Nr: 1561-16.2013.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIA ISABEL DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CLÁUDIA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TÂNIA MARA ROSA FINGER - 

OAB:OAB/MT 9.501-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNA TEIXEIRA HOSHINO - 

OAB:MT-20290/0, ELTON DIOGO VIECELLI - OAB:22370/O

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ/MT, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte autora, bem como seu 

advogado acerca do local, data e horário agendado para a realização da 

perícia, CLINICA SOT, localizada na Avenida das Itaúbas, n° 1879, Bairro 

Jardim Paraíso, na cidade de Sinop/MT, dia 20/07/2018, às 11:00hs, perito 

nomeado Dr. Luiz Antonio Zanella. Deve a parte autora comparecer na 

perícia munido de todos os exames que possui.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 83939 Nr: 1039-52.2014.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CEZAR VIRGULINO ANACLETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ JOANELLA - 

OAB:8601/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ/MT, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte autora, bem como seu 

advogado acerca do local, data e horário agendado para a realização da 

perícia, CLINICA SOT, localizada na Avenida das Itaúbas, n° 1879, Bairro 

Jardim Paraíso, na cidade de Sinop/MT, dia 20/07/2018, às 10:30hs, perito 

nomeado Dr. Luiz Antonio Zanella. Deve a parte autora comparecer na 

perícia munido de todos os exames que possui.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 82235 Nr: 401-29.2013.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMÍDIO TAVARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL (INSS)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUANA LISBOA ROSA - 

OAB:16301, Mauricio Vieira Serpa - OAB:MT12.758, RAFAEL 

WASNIESKI - OAB:15469 -A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ/MT, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte autora, bem como seu 

advogado acerca do local, data e horário agendado para a realização da 

perícia, CLINICA SOT, localizada na Avenida das Itaúbas, n° 1879, Bairro 

Jardim Paraíso, na cidade de Sinop/MT, dia 20/07/2018, às 10:00hs, perito 

nomeado Dr. Luiz Antonio Zanella.

Juizado Especial e Criminal

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 8010116-12.2015.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

CACIQUE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALIETE RIGHI BERWIG OAB - MT0007214A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO SOUSA ALVES (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 55/2007-CGJ/MT, 

procedo a intimação do advogado da parte requerente acerca da 
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designação da Audiência de Conciliação para o dia 17/07/2018 às 15:20 

hs, na sede deste Juizado Especial.

Comarca de Colniza

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 35/2018-DF

Exmo. Doutor RICARDO FRAZON MENEGUCCI, MM. Juiz Substituto e 

Diretor do Fórum da Comarca de Colniza, Estado de Mato Grosso, no uso 

de suas atribuições legais.

CONSIDERANDO a Portaria 28/2018/DF que designou Correição Ordinária 

Anual, nos dias 02 e 03 de julho de 2018 (segunda-feira e terça-feira) na 

Delegacia de Polícia Judiciária Civil de Colniza-MT;

 CONSIDERANDO a Portaria n° 841/2018-PRES, que declarou ponto 

facultativo no âmbito da Justiça Estadual de Mato Grosso, no dia 

02.07.2018, em virtude do jogo da Seleção Brasileira de Futebol nas 

oitavas de final da Copa do Mundo da FIFA 2018;

 RESOLVE:

Art. 1º - PRORROGAR para o dia 04 de julho de 2018 (quarta-feira), a 

CORREIÇÃO ORDINÁRIA ANUAL na Delegacia de Polícia Judiciária Civil de 

Colniza-MT, a partir das 08 horas, em virtude da suspenção de expediente 

no dia 02.07.2018.

Art. 2° - Designar as servidoras Mayara Adriano, Gestora Geral de 1° 

Entrância, Matrícula 32588 e Vivian Paula Vieira, Técnica Judiciária, 

matrícula 14408 para secretariarem os trabalhos.

Art. 3 - Determinar ao Delegado da Polícia Civil de Colniza-MT, que 

permaneça em seu posto nos dias da correição, (03 e 04 de julho de 

2018) para que forneça ao Juiz Corregedor os esclarecimentos 

necessários à realização dos serviços correcionais.

 Art. 4°- Convocar o Representante do Ministério Público, advogados e 

membros da comunidade para, querendo, acompanharem os trabalhos de 

correição, oportunidade em que qualquer pessoa poderá apresentar 

reclamações ou sugestões que se relacionem ao serviço judiciário desta 

Comarca.

Art. 5º Remeta-se, por meio eletrônico, cópia à Egrégia Corregedoria-Geral 

da Justiça, Ministério Público, Subseção da Ordem dos Advogados do 

Brasil, e Delegacia de Polícia Judiciária Civil de Colniza-MT.

 Publique-se. Registra-se. Cumpra-se.

Colniza/MT, 29 de junho de 2018.

 RICARDO FRAZON MENEGUCCI

Juiz Substituto e Diretor do Foro

PORTARIA Nº 37/2018-DF - Responderão no plantão dos finais de 

semana, feriados e semanal, durante o período de 01 á 31 de julho 2018, 

os seguintes servidores conforme escala abaixo;

* A Portaria nº 37/2018-DF completa, encontra-se no Caderno de Anexos 

do Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

PORTARIA Nº 29/2018-DF

O Exmo Dr. RICARDO FRAZON MENEGUCCI, M.M. Juiz de Direito Substituto 

e Diretor do Fórum da Comarca de Colniza, Estado de Mato Grosso, no uso 

de suas atribuições legais;

CONSIDERANDO que o servidor Gustavo Teodoro de Souza, matrícula 

32712, Gestor Administrativo 3, designado para responder pela Central de 

Mandados, estará ausente da Comarca de Colniza-MT, para participar do 

curso do Pje para Oficiais de Justiça e Gestores da Central de Mandados 

a ser realizado na Escola dos Servidores do Poder Judiciário do Estado de 

Mato Grosso no dia 05/06/2018, bem como o deslocamento de 2 (dois) 

dias;

 CONSIDERANDO que se faz necessário designar outro servidor para 

substituí-lo no período de afastamento;

RESOLVE

Art. 1º - DESIGNAR a servidora Mayara Adriano, matrícula 32588, Gestora 

Geral de 1° Entrância, para responder pela Central de Mandados, no 

período de 04/06/2018 á 07/06/2018.

Art. 2º - Publique-se, Registra-se, Cumpra-se. Envie-se cópia ao 

Departamento de Recursos Humanos do Egrégio Tribunal de Justiça de 

Manto Grosso.

 Colniza/MT 04 de junho de 2018.

RICARDO FRAZON MENEGUCCI

Juiz de Direito Substituto e Diretor do Foro

Ordem de Serviço

ORDEM DE SERVIÇO Nº. 07/2018-DF

Exmo. Doutor RICARDO FRAZON MENEGUCCI, MM. Juiz Substituto e 

Diretor do Fórum da Comarca de Colniza, Estado de Mato Grosso, no uso 

de suas atribuições legais;

CONSIDERANDO, a Correição Ordinária realizada no dia 18.06.2018, 

(Portaria 36/2018-CGJ);

 CONSIDERANDO a necessidade de priorização do processamento e 

julgamento dos processos inseridos nas diversas metas fixadas pelo CNJ;

 CONSIDERANDO a recomendação feita pela Corregedoria –Geral da 

Justiça para que a Gestora Judiciária realize força-tarefa para 

providenciar as devidas baixas no sistema Apolo, no prazo máximo de 30 

dias;

R E S O L V E:

Art. 1º - CONVOCAR os Servidores da Secretaria da Vara Única e 

Juizado Especial desta Comarca, bem como demais servidores que 

desejam participar do Mutirão, a fim de proceder com as devida 

regularização dos autos, nos dias 30 de junho de 2018, bem como nos 

dias 01, 07 e 08 de julho de 2018 (final de semana).

 Art. 2º - CONCEDER hora compensatória aos servidores que se fizerem 

presentes junto ao referido mutirão, independentemente de onde estejam 

lotados.

Art. 3° - No final do Mutirão, a Gestora Judiciária encaminhará a Central de 

Administração, Certidão informando os servidores que participarão do 

referido mutirão, á fim de averbação de compensatórias.

 Publique-se, Comunique-se e Cumpra-se, remetendo-se cópia ao Egrégio 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

 Colniza-MT, 29 de junho de 2018.

 RICARDO FRAZON MENEGUCCI

Juiz Substituto e Diretor do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 65243 Nr: 661-84.2014.811.0105

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S. S. COMÉRCIO E DERIVADOS DE PETRÓLEO 

LTDA, Sandro Fernandes Araújo, SUSANLEE MARTINI ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

NOMEIO a Dra. Poliana Poltronieri – OAB – 24475/O para atuar nos autos 

como curador especial da parte requerida, eis que citada por edital (artigo 

72, II do Código Penal).

INTIME-SE pessoalmente a advogada dativa.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 36325 Nr: 2558-60.2008.811.0105

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cidemad Indústria Comércio e Exportação de 

Madeiras Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edilson Stutz - OAB:309-b/RO

 Vistos.

Trata-se de Ação Civil Pública em que figuram como partes as em 

epígrafe.

Em apertada síntese, as partes pleiteiam a homologação do acordo que 
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entabularam nos autos.

É o breve relatório.

DECIDO.

Na forma do art. 3º, § 3º, do CPC, a conciliação, a mediação e outros 

métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por 

juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, 

inclusive no curso do processo judicial.

Dessume-se do dispositivo prefalado que o CPC em vigor impôs aos 

agentes processuais que mantivessem os olhares volvidos à 

autocomposição da lide.

Impende ressaltar que a autocomposição é a melhor forma de pacificação 

do conflito, eis que as próprias partes decidem o que é o mais adequado 

para por termo àquele entrevero que os levaram a procurar o Poder 

Judiciário para socorrer os seus direitos.

Dentro desse escorço, cabe ao Poder Judiciário apenas analisar o 

aspecto legal do acordo formulado entres as partes, deixando de 

homologá-lo apenas quando contrário ao ordenamento jurídico vigente.

Nesta senda, uma vez que aparente o acordo firmado entre as partes 

encontra guarida na lei, não há óbice à sua homologação.

Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes, 

extinguindo-se a presente ação, com resolução do mérito, nos moldes do 

artigo 487, inciso III, alínea “b”, do CPC, para que produza os seus devidos 

efeitos.

CONDENO a parte requerida ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, os quais fixo no mínimo legal.

Após o trânsito em julgado, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVE-SE, com as baixas 

e anotações de praxe.

P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 63542 Nr: 950-51.2013.811.0105

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wilson Moreira Soares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Inaíta Gomes Ribeiro Soares 

Carvalho Arnold - OAB:7928/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Regularmente citado às 36/37, o réu deixou transcorrer in albis o prazo 

para apresentar sua defesa, conforme certidão de f.40.

Assim, com fulcro no art. 344 do CPC, decreto a revelia do réu para que 

produza seus efeitos jurídicos.

Outrossim, especifiquem as partes, no prazo comum de um decêndio, as 

provas que efetivamente ainda tenham a produzir além da documental já 

constante dos autos, justificando sua indispensável pertinência (utilidade, 

necessidade e adequação diante das questões relevantes e 

controvertidas ventiladas), para aferição, sem prejuízo do eventual 

conhecimento direto do pedido (se acaso este juízo assim entender, com o 

julgamento antecipado da lide).

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 64555 Nr: 17-44.2014.811.0105

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Berger Buttiner

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Armindo Buttiner

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ARNOLD - 

OAB:7682-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARAMADSON BARBOSA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 20.257-B

 Por todo o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC, resolvo o 

mérito e julgo PROCEDENTE o pedido da ação para DECRETAR o divórcio 

de MARIA BERGER BUTTINER e ARMINDO BUTTINER.A parte requerida 

voltará a usar o nome de solteira.OFICIE-SE ao Cartório de Registro Civil 

que lavrou a certidão de casamento das partes, a fim de que seja 

averbada a presente sentença.CONDENO a parte requerida ao pagamento 

de custas processuais e honorários de sucumbência, os quais FIXO no 

mínimo legal.Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as 

respectivas baixas de distribuição.CIÊNCIA ao Ministério Público.P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 62359 Nr: 1429-78.2012.811.0105

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano José da Silva - 

OAB:15745

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de ação de interdição em que figuram como partes as em 

epígrafe.

Às fls. 65 sobreveio aos autos a notícia do falecimento da parte 

interditada.

 Certidão de óbito juntada às fls. 65.

É o relato do necessário.

DECIDO.

Na forma do art. 485, inciso IX, do CPC, o juiz não resolverá o mérito 

quando, em caso de morte da parte, a ação for considerada 

intransmissível por disposição legal.

Sem maiores delongas, a morte do interditado impõe a extinção do 

processo.

ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 485, inciso X, do CPC, JULGO 

EXTINTO o presente processo, o que o faço SEM RESOLVER O MÉRITO.

CONDENO o espólio da parte autora ao pagamento de custas.

Transitada em julgado a sentença, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVE-SE, com as 

baixas e anotações de praxe.

P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 61780 Nr: 849-48.2012.811.0105

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: VFF, TFF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EFdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Inaíta Gomes Ribeiro Soares 

Carvalho Arnold - OAB:7928/MT, MARCOS ARNOLD - OAB:7682-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIME-SE a parte autora para que no prazo legal se manifeste acerca das 

peças processuais juntadas aos autos pela parte requerida.

CUNPRA-SE expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 35637 Nr: 1851-92.2008.811.0105

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRGdM, AMGdM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FPdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO FERREIRA 

MARTINS - OAB:11706/MT, Defensoria Pública - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felipe Ribeiro de Oliveira - 

OAB:14.628-MT

 Vistos.

DÊ-SE vista dos autos ao Ministério Público para que se manifeste acerca 

da certidão de fls. 125.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 63254 Nr: 655-14.2013.811.0105

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SBdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRO GUTJAHR DOS 

SANTOS - OAB:16.496/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jocimar Ferrez - 

OAB:18766/MT

 Vistos.

CERTIFIQUE-SE quanto ao decurso do prazo in albis para que a parte 

requerida se manifeste em relação às fls. 33/34.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 66224 Nr: 1533-02.2014.811.0105

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIMBÓ MADEIRAS LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria Federal - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: INAÍTA GOMES RIBEIRO 

SOARES CARVALHO ARNOLD - OAB:7928, MARCOS ARNOLD - 

OAB:7682

 Vistos etc.

Com fulcro no art. 11 da Lei n. 6.830/80, ACOLHO a recusa do exequente 

quanto aos bens oferecidos à penhora pela parte exequente.

No mais, DEFIRO petitório de fls. 36 para determinar, via sistema 

BACEN-JUD, o bloqueio e a penhora de ativos financeiros da parte 

executada.

Com a vinda do resultado da diligência, INTIME-SE para que no prazo de 

cinco dias a parte exequente se manifeste no que entender de direito.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 73279 Nr: 1419-92.2016.811.0105

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MJdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAN FELIPE CAMARGO 

ZUQUETI - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ROBERTO FERREIRA 

MARTINS - OAB:11706/MT

 Impulsiono os autos para intimar a parte Requerida para se manifestar, no 

prazo legal, nos termos da lei, acerca do laudo de referência 40.

Edelvan Mezomo Maurer

Técnico Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 71181 Nr: 354-62.2016.811.0105

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT/RO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Laminados Colniza Ltda - ME, DILCE SILVEIRA 

DE MOURA FAGANELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista a manifestação da parte autora de expedição de carta 

precatória, impulsiono o feito com a finalidade de intimar a parte autora, via 

DJE, para que recolha as custas de oficial de justiça e de distribuição de 

carta precatória, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 71825 Nr: 675-97.2016.811.0105

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAdAL, LAFL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GFL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Coelho da Costa - 

OAB:13438/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andréa Cristina Gomes de 

Jesus - OAB:21383

 Vistos etc.;

Trata-se de AÇÃO DE ALIMENTOS entre as partes em epígrafe.

Em apertada síntese, as partes pleiteiam a homologação do acordo que 

entabularam nos autos.

Há parecer ministerial opinando pela homologação do acordo.

É o breve relatório.

DECIDO

Na forma do art. 3º, § 3º, do CPC, a conciliação, a mediação e outros 

métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por 

juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, 

inclusive no curso do processo judicial.

Dessume-se do dispositivo prefalado que o CPC em vigor impôs aos 

agentes processuais que mantivessem os olhares volvidos à 

autocomposição da lide.

Impende ressaltar que a autocomposição é a melhor forma de pacificação 

do conflito, eis que as próprias partes decidem o que é o mais adequado 

para por termo àquele entrevero que os levaram a procurar o Poder 

Judiciário.

Dentro desse escorço, cabe ao Poder Judiciário apenas analisar o 

aspecto legal do acordo formulado entres as partes, deixando de 

homologá-lo apenas quando contrário ao ordenamento jurídico vigente.

Nesta senda, uma vez que aparente o acordo firmado entre as partes 

encontra guarida na lei, não há óbice à sua homologação.

Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes, 

extinguindo-se a presente ação, com resolução do mérito, nos moldes do 

artigo 487, inciso III, alínea “b”, do CPC, para que produza os seus devidos 

efeitos.

Descabe CONDENAÇÃO ao pagamento de Custas e honorários 

advocatícios de sucumbência.

Após o trânsito em julgado, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVE-SE, com as baixas 

e anotações de praxe.

P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 73452 Nr: 1535-98.2016.811.0105

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROCKENBACH & STELA LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIMBÓ MADEIRAS LTDA - EPP, Enio Beatto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andréia Cristina Medeiros - 

OAB:9831/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: INAÍTA GOMES RIBEIRO 

SOARES CARVALHO ARNOLD - OAB:7928, Inaíta Gomes Ribeiro 

Soares Carvalho Arnold - OAB:7928/MT, MARCOS ARNOLD - 

OAB:7682-B/MT

 Vistos etc.

Haja vista o teor do petitório de fls. 42/45, ACOLHO a discordância da 

parte exequente quanto ao bem ofertado pelo executado.

No mais, PENHORE-SE a máquina empilhadeira descrita às fls. 45, devendo 

o Sr. Oficial de Justiça tomar as cautelas de praxe.

Nomeio o sócio gerente da exequente como fiel depositário do bem.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 67186 Nr: 343-67.2015.811.0105

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUTO POSTO MODELO LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): André Zanchettin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARAMADSON BARBOSA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 20.257-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos etc.

INTIME-SE a parte autora para que impulsione o feito no prazo de cinco 

dias, indicando com precisão quais medidas requer para a satisfação do 

crédito.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 67119 Nr: 287-34.2015.811.0105

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUTO POSTO MODELO LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELITON FLAVIO ESPANTAN GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARAMADSON BARBOSA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 20.257-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandro da Cruz Polveiro 

- OAB:16487-A/MT

 Vistos etc.

Haja vista a preliminar aventada pela parte autora de intempestividade da 

contestação, como forma de evitar eventual arguição de nulidade, 

DETERMINO à Serventia que CERTIFIQUE-SE se as peças de fls. 41 e 

42/46 foram apresentadas no prazo legal.

Após, voltem os autos CONCLUSOS.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 82668 Nr: 3806-46.2017.811.0105

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OAdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÉZAR HENRIQUE SILVEIRA 

BARBOSA - OAB:20.346, CÉZAR HENRIQUE SILVEIRA BARBOSA - 

OAB:20346/A

 Vistos.

Acolho a cota ministerial de ref.28. INTIME-SE a ofendida e sua 

representante legal para informar a necessidade ou não da manutenção 

das medidas protetivas deferidas em seu favor às ref.04.

Defiro o pedido de habilitação dos autos de ref.30.

 Á Serventia para que inclua o nome do advogado do réu no sistema.

Após a manifestação da ofendida e do agressor, DÊ-SE vistas ao 

Ministério Público e voltem conclusos para deliberações.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 77911 Nr: 2001-29.2015.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Sturaro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO VALDENIR CALIARE 

- OAB:13443/O, Daniel de Souza Teixeira - OAB:20617-B - MT

 Ante o exposto e de tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

ADMISSÍVEL a pretensão punitiva estatal, deduzida na denúncia para 

PRONUNCIAR, com fundamento no artigo 413, do Código de Processo 

Penal, o réu PAULO STURARO, como incurso no artigo 121, § 1º, incisos II, 

III e IV, do Código Penal, a fim de que seja oportunamente submetido a 

julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri.CIÊNCIA ao Ministério Público. 

INTIMEM-SE o réu e o seu advogado conforme previsão do artigo 420, 

incisos I e II, do Código de Processo Penal.Preclusa a presente decisão, 

CERTIFIQUE-SE o necessário e PROCEDA na forma do artigo 422 do 

Código de Processo Penal. Se outro cenário, façam-me os autos 

CONCLUSOS para deliberações.CUMPRA-SE expedindo o necessário com 

a máxima urgência, mormente o presente feito tramitar com a urgência “réu 

preso”.ÀS PROVIDÊNCIAS.Colniza-MT, 26 de junho de 2018.(assinado 

digitalmente)RICARDO FRAZON MENEGUCCIJuiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 88721 Nr: 2116-45.2018.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON DA SILVA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: POLIANA POLTRONIERI - 

OAB:24.475/MT

 Processo n.º 2116-45.2018.8.11.0105 – Código: 88721Vistos;Em sede de 

Resposta à Acusação, o acusado negou a prática delitiva e requereu a 

absolvição sumária, ante a ausência de provas, bem como afirmou que 

sua prisão é ilegal em razão da não realização de audiência de custódia 

(Ref: 69).Instado a se manifestar, o Ministério Público emitiu parecer 

desfavorável ao alegado pelo acusado, alegando que a audiência de 

custódia foi realizada e o pedido de absolvição por falta de provas 

envolve o mérito da ação penal que depende de provas para ser discutido 

(Ref: 72).Vieram-me os autos conclusos para deliberações.Era o que 

cumpria relatar.(...) Dessa forma, perlustrando os autos VERIFICO que 

ausentes as hipóteses do art. 397 do Código de Processo Penal, razão 

pela qual, DEIXO de absolver o réu sumariamente e DESIGNO para o dia 06 

de agosto de 2018, às 15h00min, a audiência de instrução e julgamento, 

ocasião em que se tomarão as declarações do ofendido, a inquirição das 

testemunhas arroladas pelas partes, e, por último, interrogar-se-á o 

r é u . I N T I M E - S E .  C I Ê N C I A  a o  M i n i s t é r i o  P ú b l i c o . À S 

PROVIDÊNCIAS.Colniza-MT, 29 de junho de 2018.(assinado 

digitalmente)RICARDO FRAZON MENEGUCCIJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 84656 Nr: 5020-72.2017.811.0105

 AÇÃO: Habeas Corpus->Medidas Garantidoras->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: WESLEY DA GAMA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DELEGACIA DE POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DE 

COLNIZA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARAMADSON BARBOSA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 20.257-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Habeas Corpus impetrado pelo causídico Aramadson Barbosa 

da Silva em favor do paciente Wesley da Gama Oliveira, tendo como 

autoridade coatora o Delegado de Polícia da Comarca de Colniza-MT.

Alega que o paciente foi preso ilegalmente pelos fatos narrados na 

exordial.

Liminar indeferida às ref.03 e informações da autoridade coatora às 

ref.12, que consta que o paciente esteve detido na unidade policial 

enquanto se buscava esclarecer os fatos.

O Ministério Público se manifestou à ref. 15, pela perda superveniente do 

objeto do Habeas Corpus, com a extinção do processo, sem resolução de 

mérito.

Vieram os autos conclusos.

É o relato necessário. Fundamento e Decido.

Analisando os autos, verifico que o presente feito perdeu seu objeto, vez 

que o paciente foi colocado posteriormente em liberdade.

Dessa forma, EXTINGO o feito SEM resolução do mérito, com base no 

artigo 485, IV do CPC e determino o ARQUIVAMENTO do feito.

P.R.I. e Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 88762 Nr: 2148-50.2018.811.0105

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORLANDO RIBEIRO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALLAN LOPES DIAS FERNANDES 

- OAB:21.072/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, presentes os requisitos legais a tanto, RECEBO a inicial e 
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DEFIRO liminarmente a segurança perseguida, determinando a imediata 

posse da parte impetrante para o cargo em comento. NOTIFIQUE-SE a 

autoridade apontada como coatora para que preste suas informações no 

prazo de dez dias (art. 7º, inciso I, da Lei n. 12.016/09).CIÊNCIA ao 

respectivo órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, 

enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, 

ingresse no feito, nos moldes do artigo 7º, inciso II, da Lei n. 12.016/09. 

Após, DÊ-SE vista dos autos ao representante do Ministério Público para 

que opine no prazo de dez dias (art. 12 da Lei n. 12.016./09).Após o 

decurso dos prazos acima, com ou sem a manifestação do “parquet”, 

TORNEM-ME os autos conclusos para decisão, conforme previsto no art. 

12, parágrafo único, da já referida Lei n. 12.016/2009.TRASLADE-SE cópia 

deste writ e da decisão para os autos de Cód. 

75735.INTIMEM-SE.Cumpra-se COM A URGÊNCIA dada ao caso.ÀS 

PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 67300 Nr: 389-56.2015.811.0105

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EPDS, TSNR, HSNR, HSNR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DNR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ieda Maria de Almeida Grabner 

- OAB:11455-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fulcro nos fatos e fundamentos jurídicos expostos, 

declino da competência para processar e julgar o presente feito, 

determinando a remessa destes autos ao Juízo da Infância e Juventude de 

Sinop/MT.Decorrido o prazo recursal, procedam-se às baixas necessárias 

e providencie-se a remessa dos autos ao Juízo competente.Intimem-se. 

Notifique-se o Ministério Público.Cumpra-se expedindo o necessário.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 72227 Nr: 873-37.2016.811.0105

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TGPDJ, RPJ, DPJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCDJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALLAN LOPES DIAS FERNANDES 

- OAB:21.072/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que o requerido foi citado por edital (ref.7), deixando 

decorrer in albis o prazo para apresentar contestação (ref.17), nomeio 

para patrocinar em sua defesa o advogado ALESSANDRO DA CRUZ 

POLVEIRO – OAB/MT16487-A, vez que, no momento, não há Defensor 

Público atuando nesta Comarca.

Quanto aos honorários advocatícios, estes serão arbitrados ao final, 

observando as regras do artigo 85 do CPC.

Portanto, INTIME-SE o referido causídico para apresentação da defesa

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 89236 Nr: 2396-16.2018.811.0105

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRDS, KCRS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JABES FERREIRA CELESTINO 

BARBOZA - OAB:21.709/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação de alimentos entre as partes em epígrafe.

Na forma do art. 292, inciso III, o valor da causa na ação de alimentos 

deverá corresponder a soma de doze prestações mensais pedida pelo 

autor.

Dessa forma, é necessário o reparo da inicial para que seja atendida a 

exigência legal mencionada alhures, sob pena de indeferimento da inicial.

Ante o exposto, INTIME-SE a parte autora para que: I - emende a inicial, no 

prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da petição inicial (art. 321, 

parágrafo único, do CPC).

Cumpra-se expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 78184 Nr: 1257-63.2017.811.0105

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ecoexport Indústria Comércio e Exportação de 

Madeiras Ltda., Geison Gean Rodrigues Vasconcelos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsino os autos para intimar a parte exequente para se manifestar 

acerca da certidão do oficial de justiça de ref. 16.

Evelyn de Assunção Ayres

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 71865 Nr: 698-43.2016.811.0105

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JCDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LRMDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRO GUTJAHR DOS 

SANTOS - OAB:16.496/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor e do Provimento 52/2007 CGJ, 

impulsiono o feito com a finalidade de intimar a parte autora, para 

apresentar impugnação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 67323 Nr: 399-03.2015.811.0105

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CDJ, JFFJ, PFJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JNF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IEDA MARIA DE ALMEIDA 

GRABNER - OAB:11455

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIME-SE pessoalmente a parte exequente para que impulsione o feito no 

prazo de cinco dias, sob pena de extinção.

Após, DÊ-SE vistas ao Ministério Público.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 31339 Nr: 1822-13.2006.811.0105

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAGOA DAS CONCHAS AGROFLORESTAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COPROCENTRO - COOPERATIVA DOS 

PRODUTORES DO CENTRO OESTE LTDA, SOLTA - SOLUÇÕES 

LOGISTICAS E TERMINAIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABER VIEGAS - OAB:2105-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, uma vez que não está presente uma das hipóteses do 

art. 1.222 do CPC, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração 

opostos.P. R. I. e CUMPRA-SE expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 65393 Nr: 799-51.2014.811.0105

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GSdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MdSeS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRO GUTJAHR DOS 

SANTOS - OAB:16.496/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nº autos: 799-51.2014.811.0105

Código: 65393

CERTIDÃO

 A GESTORA JUDICIÁRIA DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE COLNIZA, 

ESTADO DE MATO GROSSO USANDO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO 

CONFERIDAS POR LEI, ETC.

CERTIFICO que, o Dr. Carlos Roberto Ferreira Martins, OAB-MT 11.706, 

advogado militante nesta comarca, foi nomeado como advogado dativo da 

parte autora Alexandre Gutjahr dos Santos, nos autos acima indicados, 

tendo em vista, a inexistência de Defensor Público nesta Comarca para 

atuar na Ação de Divórcio Litigioso.

 Certifico ainda que, foi arbitrado em favor do advogado acima mencionado 

honorários no valor de 08 (oito) URHs, tendo sido observado o disposto na 

tabela elaborada pela seccional da OAB, órgão de classe, no Estado de 

Mato Grosso, tudo conforme despacho em anexo.

O referido é verdade e dou fé.

 Colniza - MT, 29 de junho de 2018.

Edléia Magrassi de Lima Ferraz

Gestora Judiciária

OBSERVAÇÃO: “Válido somente com o Selo de Autenticidade”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 65393 Nr: 799-51.2014.811.0105

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GSdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MdSeS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRO GUTJAHR DOS 

SANTOS - OAB:16.496/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimar o causídico da parte autora para 

comparecer a esta Secretaria a fim de retirar a certidão de honorários 

expedida em seu favor.

Evelyn de Assunção Ayres

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 68551 Nr: 1238-28.2015.811.0105

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elida de Almeida Nunes Soares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO DA CRUZ 

POLVEIRO - OAB:16487/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte autora para que se 

manifeste acerca do documento juntado à ref.11.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 68699 Nr: 1337-95.2015.811.0105

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO ANACLETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO MARTENS - OAB:5782

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte autora para que se 

manifeste acerca do documento juntado à ref.20.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 60188 Nr: 1463-87.2011.811.0105

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário com pedido de tutela antecipada (art. 273 

do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Selmir Matias Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ieda Maria de Almeida Grabner 

- OAB:11455-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paula Rodrigues da Silva - 

OAB:13605-A/MT

 POSTO ISTO e por tudo mais que dos autos consta, com fulcro no art. 

487, inciso I, do CPC, com resolução de mérito,JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE os pedidos da exordial para:a)Declarar a inexistência do 

débito discutido nestes autos oriundo do contrato n.º 21/05189-5, 

celebrado em nome do autor, bem como confirmo a tutela de urgência 

deferida às fls. 43/44, determinando definitivamente a exclusão dos 

apontamentos negativos dos cadastros de inadimplentes.b)Condenar a 

parte requerida no pagamento de indenização pelos danos morais 

causados ao autor, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), cuja correção 

monetária deve ser feita pelo índice INPC, a partir da publicação desta 

decisão, nos termos da Sumula 362 do Superior Tribunal de Justiça (“A 

correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a 

data do arbitramento”), e juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento 

danoso, nos moldes da Súmula n. 54 do STJ.c)Indeferir a reparação por 

repetição de indébito, uma vez que não se amolda ao presente caso.Pela 

sucumbência, condeno a parte requerida ao pagamento das custas, 

despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre 

o valor da condenação, após a devida atualização.Oficie-se ao(s) 

órgão(s) de proteção ao crédito para que promova(m) a exclusão do nome 

do requerente de seus cadastros, pelo valor do débito descrito na inicial e 

discutido neste feito, não por outros títulos alheios à presente ação, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de responsabilidade por 

danos emergentes a serem advindos de sua recusa.Transitada em 

julgado, intimem-se as partes para que se manifestem no prazo de 15 

(quinze) dias. No silêncio, arquive-se com as baixas e anotações de 

praxe.P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 68556 Nr: 1243-50.2015.811.0105

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Roseni de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO DA CRUZ 

POLVEIRO - OAB:16487/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte autora para que se 

manifeste acerca do documento juntado à ref.11.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000011-78.2018.8.11.0105

Parte(s) Polo Ativo:

WELITON DE ALMEIDA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELITON DE ALMEIDA SANTOS OAB - MT20883/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Vistos etc. Relatório dispensado na forma do art. 38, caput, da Lei n. 

9.099/95. Segundo o art. 51, inciso I, da Lei n. 9.099/95, os processos que 

tramitam pelo Juizado Especial Cível se extinguem quando o autor deixar 

de comparecer a qualquer das audiências do processo. Ainda, segundo o 

enunciado n. 20 do FONAJE “o comparecimento pessoal da parte às 
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audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por 

preposto”. Não obstante a parte autora tenha constituído procurador para 

representá-la na audiência de conciliação, a sistemática dos Juizados 

Especiais exige o comparecimento pessoal da parte autora a todas as 

solenidades. Destarte, uma vez que a parte autora não compareceu 

pessoalmente à sessão de conciliação, a medida de rigor é a extinção do 

feito. Ante o exposto, com fulcro no art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, 

JULGO extinta a ação, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DESCABE 

CONDENAÇÃO ao pagamento de custas e honorários advocatícios de 

sucumbência, em observância ao art. 55, caput, da Lei n. 9.099/95. 

Transitado em julgado, proceda a serventia a baixa definitiva e o 

arquivamento dos autos digitais. P.R.I.C. Colniza, 15 de maio de 2018. 

(assinado digitalmente) RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000011-78.2018.8.11.0105

Parte(s) Polo Ativo:

WELITON DE ALMEIDA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELITON DE ALMEIDA SANTOS OAB - MT20883/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Vistos etc. Relatório dispensado na forma do art. 38, caput, da Lei n. 

9.099/95. Segundo o art. 51, inciso I, da Lei n. 9.099/95, os processos que 

tramitam pelo Juizado Especial Cível se extinguem quando o autor deixar 

de comparecer a qualquer das audiências do processo. Ainda, segundo o 

enunciado n. 20 do FONAJE “o comparecimento pessoal da parte às 

audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por 

preposto”. Não obstante a parte autora tenha constituído procurador para 

representá-la na audiência de conciliação, a sistemática dos Juizados 

Especiais exige o comparecimento pessoal da parte autora a todas as 

solenidades. Destarte, uma vez que a parte autora não compareceu 

pessoalmente à sessão de conciliação, a medida de rigor é a extinção do 

feito. Ante o exposto, com fulcro no art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, 

JULGO extinta a ação, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DESCABE 

CONDENAÇÃO ao pagamento de custas e honorários advocatícios de 

sucumbência, em observância ao art. 55, caput, da Lei n. 9.099/95. 

Transitado em julgado, proceda a serventia a baixa definitiva e o 

arquivamento dos autos digitais. P.R.I.C. Colniza, 15 de maio de 2018. 

(assinado digitalmente) RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000019-89.2017.8.11.0105

Parte(s) Polo Ativo:

JOSELITO MACHADO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON EMILIA DA ROCHA OAB - MT0022746A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Rodrigo Pouso Miranda OAB - MT0012333A-O (ADVOGADO)

PAULO VINICIO PORTO DE AQUINO OAB - MT0014250S (ADVOGADO)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Vistos etc. Relatório dispensado na forma do art. 38, caput, da Lei n. 

9.099/95. Segundo o art. 51, inciso I, da Lei n. 9.099/95, os processos que 

tramitam pelo Juizado Especial Cível se extinguem quando o autor deixar 

de comparecer a qualquer das audiências do processo. Embora 

devidamente intimado para comparecer a audiência de conciliação, a parte 

autora deixou de fazê-lo, tampouco justificou sua ausência, razão pela 

qual é de se ver a extinção da ação, sem resolver o mérito. Ante o 

exposto, com fulcro no art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, JULGO extinta a 

ação, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DESCABE CONDENAÇÃO ao 

pagamento de custas e honorários advocatícios de sucumbência, em 

observância ao art. 55, caput, da Lei n. 9.099/95. Transitado em julgado, 

proceda a serventia a baixa definitiva e o arquivamento dos autos digitais. 

P.R.I.C. Colniza, 15 de maio de 2018. (assinado digitalmente) RICARDO 

FRAZON MENEGUCCI Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000019-89.2017.8.11.0105

Parte(s) Polo Ativo:

JOSELITO MACHADO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON EMILIA DA ROCHA OAB - MT0022746A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Rodrigo Pouso Miranda OAB - MT0012333A-O (ADVOGADO)

PAULO VINICIO PORTO DE AQUINO OAB - MT0014250S (ADVOGADO)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Vistos etc. Relatório dispensado na forma do art. 38, caput, da Lei n. 

9.099/95. Segundo o art. 51, inciso I, da Lei n. 9.099/95, os processos que 

tramitam pelo Juizado Especial Cível se extinguem quando o autor deixar 

de comparecer a qualquer das audiências do processo. Embora 

devidamente intimado para comparecer a audiência de conciliação, a parte 

autora deixou de fazê-lo, tampouco justificou sua ausência, razão pela 

qual é de se ver a extinção da ação, sem resolver o mérito. Ante o 

exposto, com fulcro no art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, JULGO extinta a 

ação, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DESCABE CONDENAÇÃO ao 

pagamento de custas e honorários advocatícios de sucumbência, em 

observância ao art. 55, caput, da Lei n. 9.099/95. Transitado em julgado, 

proceda a serventia a baixa definitiva e o arquivamento dos autos digitais. 

P.R.I.C. Colniza, 15 de maio de 2018. (assinado digitalmente) RICARDO 

FRAZON MENEGUCCI Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 8010106-19.2016.8.11.0105

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON MEDEIROS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON MEDEIROS OAB - MT0006395A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Vistos etc. INTIME-SE a parte exequente para que se manifeste a respeito 

da certidão de fls. 15. ÀS PROVIDÊNCIAS. Colniza, 15 de maio de 2018. 

(assinado digitalmente) RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8020010-97.2015.8.11.0105

Parte(s) Polo Ativo:

IEDA MARIA DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IEDA MARIA DE ALMEIDA OAB - MT0011455A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (EXECUTADO)

 

Vistos etc. CERTIFIQUE-SE acerca do transcurso do prazo para a parte 

executada apresentar embargos. Em caso positivo, INTIME-SE a parte 

exequente para requerer o que entender de direito. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Colniza, 15 de maio de 2018. (assinado digitalmente) RICARDO FRAZON 

MENEGUCCI Juiz Substituto

Comarca de Cotriguaçu

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 77935 Nr: 4096-79.2017.811.0099

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WP, LDSSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS MURELLI FERREIRA 

OLIVEIRA - OAB:11681
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 55/2007 , impulsiono 

estes autos, com a finalidade de . INTIMAR os requerentes, por meio de 

seu procurador (dativo), para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestem-se acerca da manifestação do Ministério Público de ref: 08.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 74046 Nr: 1462-13.2017.811.0099

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OADM, NSDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON EMILIA DA ROCHA - 

OAB:22746/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 55/2007 , impulsiono 

estes autos, com a finalidade de. INTIMAR os requerentes, por meio de 

seu procurador (dativo), para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestem-se acerca da manifestação do Ministério Público de ref: 10.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 67801 Nr: 133-97.2016.811.0099

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LBFDO, EDOF

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IEDA MARIA DE ALMEIDA 

GRABNER - OAB:11455

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 55/2007 , impulsiono 

estes autos, com a finalidade de. INTIMAR os requerentes, por meio de 

seu procurador (dativo), para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestem-se acerca da manifestação do Ministério Público de ref: 24.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 35432 Nr: 284-39.2011.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LÁZARO GONÇALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRRAEL SANCHES SANTIAGO, CLEUZA 

ALEXANDRE DA CRUZ SANTIAGO, JURUENA EMPREENDIMENTOS DE 

COLONIZAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON CAMPOS DE AZEVEDO - 

OAB:37420

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO DOUGLAS CARMONA - 

OAB:751/MT, FLORENTINO APARECIDO MARTINS - OAB:9659-b

 Em que pese se deparar com possível momento de "saneamento", 

verifica-se que há, na petição de fls. 202/210, indicação de pedidos não 

constantes da Inicial (itens "c" e "d", de fls. 209/210).

 Por isso, como já houve citação dos requeridos, incidente o art. 329, II, do 

CPC.

 Embora possível a intimação dos requeridos para simplesmentes se 

manifestarem (consentimento) acerca dos novos pedidos, considerando o 

atual cenário processual, parece relevante a realização de uma audiência 

para tal manifestação, momento em que poderá, inclusive, chegar-se à 

conciliação.

 Por isso, DESIGNA-SE audiência para manifestação dos requeridos 

acerca dos pedidos de fls. 209/210, bem como para CONCILIAÇÃO, para o 

dia 02/08/2018, às 16h00min.

 Frise-se que, inexistindo conciliação, deverão as partes se manifestarem 

sobre o ponto mencionado. Em caso de não comparecimento dos 

requeridos, considerar-se-á preclusa a possibilidade, podendo tal 

manifestação se dar antes da audiência, porém.

 Por fim:

1.INTIMAR as partes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 33891 Nr: 315-93.2010.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DIAS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:9659-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

 Trata-se de Impugnação arguida pelo INSS em relação ao início do 

cumprimento de sentença, apontando excesso de execução.

 Intimada para se manifestar, a impugnada concordou com os cálculos.

Havendo concordância com os cálculos trazidos pela Executada, outra 

não é a conclusão que não o acolhimento da impugnação.

 Importante assinalar que a parte impugnada é beneficiária da “gratuidade 

da justiça”.

 Ante o exposto, JULGA-SE PROCEDENTE o pedido principal deduzido na 

impugnação, HOMOLOGANDO-SE os cálculos apresentados pela 

impugnante, EXTINGUINDO-SE O PROCESSO, com resolução do mérito, 

nos termos do art. 487, I, do CPC.

 CONDENA-SE a impugnada ao pagamento das custas e demais despesas 

processuais, bem como aos honorários advocatícios, FIXANDO-OS em 

10% sobre o valor do excesso apontado (art. 85, §3º, I, do CPC). Não 

obstante, como se concedeu a “gratuidade da justiça”, as obrigações 

decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de 

exigibilidade, na forma do art. 98, §3º, do CPC.

 No mais, à SECRETARIA:

1. Transitada em julgado:

a. EXPEDIR a Requisição de Pequeno Valor (RPV) e/ou Precatório, 

conforme for, ao Tribunal Regional da 1ª Região, atentando-se ao valor 

indicado pela impugnante.

2. Após, arquivar com as baixas e anotações de estilo;

3. Publicar. Intimar. Cumprir.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 31132 Nr: 560-75.2008.811.0099

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOANA ALVES DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:9659-b, ORLANDO MARTENS - OAB:5782-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO PEREIRA MACHADO 

(matrícula 1526582) - OAB:1526582

 Vistos...Trata-se de Impugnação interposta pelo INSS em relação ao início 

do cumprimento de sentença, apontado excesso de execução.Intimada 

para se manifestar, a exequente discordou. Assim, deve-se decidir a 

questão.Do quanto argumentado, verifica-se que há IMPROCEDÊNCIA no 

alegado pela executada. A improcedência se dá quanto aos índices 

utilizados pela requerida, devendo ser observado o quanto decidido pelo 

STJ no REsp 1.492.221/PR, ficando assim o cenário:i.Quanto à 

CORREÇÃO MONETÁRIA, os valores devem ser atualizados pelo Manual 

de Cálculos da Justiça Federal, com INPC a partir da Lei 11.430/06 

(09/2006);ii.No tocante aos JUROS MORATÓRIOS, os cálculos devem 

seguir os critérios constantes do Manual de Cálculos da Justiça Federal 

até a entrada em vigor da Lei 11.960/09 (1% até 29/06/2009), sendo que, 

a partir daí, deverão ser adotados os critérios de juros estabelecidos no 

art. 1º-F da Lei 9.494/97, na redação da Lei 11.960/2009 (índice de 

remuneração oficial da caderneta de poupança). Observa-se, portanto, 

que os cálculos da parte-autora (exequente) estão corretos. Por isso, 

JULGA-SE IMPROCEDENTE o pleito feito em sede de Impugnação. 

Sucumbindo a impugnante, são devidos honorários advocatícios ao 

impugnado. CONDENA-SE a impugnante ao pagamento dos honorários 

advocatícios, FIXANDO-OS em 10% sobre o valor do excesso apontado 

(art. 85, §3º, I, do CPC). Isento o INSS quanto a custas e despesas. No 

mais, à SECRETARIA:1.INTIMAR as partes;2.Transitada em julgado (a ser 
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contado a partir do dia da intimação das partes acerca da 

decisão):a.EXPEDIR a Requisição de Pequeno Valor (RPV) e/ou Precatório, 

conforme for, ao Tribunal Regional da 1ª Região/TJMT (conforme for), 

atentando-se ao valor indicado NOS CÁLCULOS DA EXEQUENTE. 

3.Havendo requerimento, conclusos;4.Não havendo requerimento (ou 

havendo concordância com os cálculos), após Expedir RPV/Precatório, 

aguardar notícia de depósito e Expedir Alvará para liberação dos valores, 

arquivando com as baixas e anotações de estilo. Publicar. Intimar. Cumprir.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 63988 Nr: 1354-57.2012.811.0099

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDA MORELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ VITOR PEREIRA DE 

CASTRO - OAB:11.258-A/MT

 Vistos...[...]Por isso, JULGA-SE PARCIALMENTE PROCEDENTE o pleito 

feito em sede de Embargos. Havendo necessidade de questionar, são 

devidos honorários advocatícios ao embargante. CONDENA-SE a 

embargada ao pagamento dos honorários advocatícios, FIXANDO-OS em 

5% sobre o valor do excesso apontado (art. 85, §3º, I, do CPC). 

Condena-se ao pagamento de custas e despesas, mas há justiça gratuita 

deferida, motivo pelo qual fica suspensa a exigibilidade (inclusive não 

fazendo sentido desconto ou depósito a título de caução). No mais, à 

SECRETARIA:1.REMETER à Contadoria, isso para realização dos cálculos 

de acordo com os parâmetros indicados;2.Após, INTIMAR as 

partes;3.Transitada em julgado (a ser contado a partir do dia da intimação 

das partes acerca dos cálculos), TRASLADAR cópia para o processo 

PRINCIPAL e:a.EXPEDIR a Requisição de Pequeno Valor (RPV) e/ou 

Precatório, conforme for, ao Tribunal Regional da 1ª Região/TJMT 

(conforme for), atentando-se ao valor indicado NOS CÁLCULOS DA 

CONTADORIA. 4.Havendo requerimento, conclusos;5.Não havendo 

requerimento (ou havendo concordância com os cálculos), após Expedir 

RPV/Precatório, aguardar notícia de depósito e Expedir Alvará para 

liberação dos valores, arquivando com as baixas e anotações de estilo. 

Publicar. Intimar. Cumprir.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 34760 Nr: 1178-49.2010.811.0099

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEOPOLDINO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:9659-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

 Trata-se de Impugnação arguida pelo INSS em relação ao início do 

cumprimento de sentença, apontando excesso de execução.

 Intimada para se manifestar, a impugnada concordou com os cálculos.

Havendo concordância com os cálculos trazidos pela Executada, outra 

não é a conclusão que não o acolhimento da impugnação.

 Importante assinalar que a parte impugnada é beneficiária da “gratuidade 

da justiça”.

 Ante o exposto, JULGA-SE PROCEDENTE o pedido principal deduzido na 

impugnação, HOMOLOGANDO-SE os cálculos apresentados pela 

impugnante, EXTINGUINDO-SE O PROCESSO, com resolução do mérito, 

nos termos do art. 487, I, do CPC.

 CONDENA-SE a impugnada ao pagamento das custas e demais despesas 

processuais, bem como aos honorários advocatícios, FIXANDO-OS em 

10% sobre o valor do excesso apontado (art. 85, §3º, I, do CPC). Não 

obstante, como se concedeu a “gratuidade da justiça”, as obrigações 

decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de 

exigibilidade, na forma do art. 98, §3º, do CPC.

 No mais, à SECRETARIA:

1. Transitada em julgado:

a. EXPEDIR a Requisição de Pequeno Valor (RPV) e/ou Precatório, 

conforme for, ao Tribunal Regional da 1ª Região, atentando-se ao valor 

indicado pela impugnante.

2. Após, arquivar com as baixas e anotações de estilo;

3. Publicar. Intimar. Cumprir.

Cotriguaçu/MT, 29 de junho de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 27670 Nr: 603-80.2006.811.0099

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELDA KLEIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:9659-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA DE LOURDES BARBOSA 

BASTOS - PROC. FEDERAL - OAB:3.833/MT

 Vistos...

 Trata-se de Impugnação arguida pelo INSS em relação ao início do 

cumprimento de sentença, apontando excesso de execução.

 Intimada para se manifestar, a impugnada concordou com os cálculos.

Havendo concordância com os cálculos trazidos pela Executada, outra 

não é a conclusão que não o acolhimento da impugnação.

 Importante assinalar que a parte impugnada é beneficiária da “gratuidade 

da justiça”.

 Ante o exposto, JULGA-SE PROCEDENTE o pedido principal deduzido na 

impugnação, HOMOLOGANDO-SE os cálculos apresentados pela 

impugnante, EXTINGUINDO-SE O PROCESSO, com resolução do mérito, 

nos termos do art. 487, I, do CPC.

 CONDENA-SE a impugnada ao pagamento das custas e demais despesas 

processuais, bem como aos honorários advocatícios, FIXANDO-OS em 

10% sobre o valor do excesso apontado (art. 85, §3º, I, do CPC). Não 

obstante, como se concedeu a “gratuidade da justiça”, as obrigações 

decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de 

exigibilidade, na forma do art. 98, §3º, do CPC.

 No mais, à SECRETARIA:

1. Transitada em julgado:

a. EXPEDIR a Requisição de Pequeno Valor (RPV) e/ou Precatório, 

conforme for, ao Tribunal Regional da 1ª Região, atentando-se ao valor 

indicado pela impugnante.

2. Após, arquivar com as baixas e anotações de estilo;

3. Publicar. Intimar. Cumprir.

Cotriguaçu/MT, 29 de junho de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 61509 Nr: 1248-95.2012.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDERLEI FRAGA CORTONEZI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JURUENA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:9659-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO VITOR ALMEIDA 

PRAEIRO ALVES - OAB:18439-O/MT

 Vistos...

Incialmente, verifica-se que a contestação não suscitou preliminares, bem 

como descabe falar em cenário indicado pelos arts. 350 e 351, ambos do 

CPC.

 Impugnação à contestação rebateu os argumentos lançados.

Requerimento de julgamento “antecipado” às fls. 48/49.

Analisando-se o contexto processual, salienta-se que não é caso de 

“julgamento antecipado” (arts. 354 a 356 do CPC), por haver necessidade 

de atividade probatória.

Sendo assim, delimitam-se as seguintes questões fáticas sobre as quais 

recairá a atividade probatória:

? Do cumprimento (ou não cumprimento) das cláusulas contratuais;

? Do pagamento (ou não pagamento) da dívida apontada pelo requerente;

? As próprias questões de mérito.
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MANTÉM-SE o ônus probatório tal previsto no artigo 373, caput, do CPC.

Por isso, SANEADO está o processo (art. 357 do CPC).

Considerando ter havido indicação de provas pretendidas (testemunhal), 

de rigor a designação de audiência.

Assim, designa-se audiência para o 17.07.2018, às 10h10min, na sala de 

audiências da Vara Única do Fórum desta Comarca.

Pelo exposto, à SECRETARIA para:

1. INTIMAR a parte-requerente (via advogado) para comparecer à 

audiência, bem como para querendo, arrolar testemunhas ou trazê-las 

para a audiência;

2. INTIMAR o requerido (via advogado) para comparecer à audiência, bem 

como para querendo, arrolar testemunhas ou trazê-las para a audiência;

3. Caso haja indicação de testemunha a ser ouvida por Precatória, desde 

já fica autorizada a expedição, ficando o pagamento da diligência a cargo 

de quem requerer.

 Nos termos do artigo 455 do CPC, ressalta-se que é encargo do 

advogado informar ou intimar a testemunha por ele arrolada acerca do dia, 

data e local da audiência.

Intimar. Cumprir.

 Cotriguaçu/MT, 11 de junho de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 63348 Nr: 236-75.2014.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RWC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HV-V"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS MURELLI FERREIRA 

OLIVEIRA - OAB:11681

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Inicialmente, por ter sido devidamente citado e não contestar os pedidos 

iniciais dentro do prazo legal, DECRETA-SE A REVELIA do requerido 

HELFRIT VOIGT, nos termos do art. 344 do CPC.

Por outro lado, ressalta-se que não é caso de julgamento antecipado (arts. 

354 a 356 do CPC), por haver necessidade de atividade probatória.

Sendo assim, delimitam-se as seguintes questões fáticas sobre as quais 

recairá a atividade probatória:

? Da partilha de bens do casal;

? Comprovação do binômio necessidade/possibilidade do requerido 

prestar alimentos à requerente;

? Da necessidade/possibilidade de pagamento de alimentos à requerente.

MANTÉM-SE o ônus probatório tal previsto no artigo 373, caput, do CPC.

Por isso, SANEADO está o processo (art. 357 do CPC).

Considerando ter havido indicação de provas pretendidas (depoimento 

pessoal do requerido e prova testemunhal), de rigor a designação de 

audiência.

Assim, designa-se audiência para o 19.07.2018, às 09h00min, na sala de 

audiências da Vara Única do Fórum desta Comarca, ocasião em que se 

procederá ao depoimento pessoal da representante/requerente.

Pelo exposto, à SECRETARIA para:

1. INTIMAR a requerente para a audiência designada, bem como para 

querendo, arrolar testemunhas ou trazê-las para a audiência;

2. CONSIDERAR decretada a revelia do requerido, sendo desnecessária, a 

partir de agora, a intimação dele para os ulteriores atos processuais, com 

exceção da intimação da sentença

3. Caso haja indicação de testemunha a ser ouvida por Precatória, desde 

já fica autorizada a expedição, ficando o pagamento da diligência a cargo 

de quem requerer.

 Nos termos do artigo 455 do CPC, ressalta-se que é encargo do 

advogado informar ou intimar a testemunha por ele arrolada acerca do dia, 

data e local da audiência.

Intimar.

Cumprir.

 Cotriguaçu/MT, 11 de junho de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 67801 Nr: 133-97.2016.811.0099

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LBFDO, EDOF

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IEDA MARIA DE ALMEIDA 

GRABNER - OAB:11455

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Considerando a manifestação do Ministério Público constante à ref. 24, em 

que o Promotor de Justiça não é favorável ao acordo, à SECRETARIA 

para:

1. INTIMAR os requerentes, por meio de seu procurador (dativo), para que, 

no prazo de 10 (dez) dias, manifestem-se acerca da manifestação do 

Ministério Público;

a. Decorrido o prazo sem resposta, seja de qualquer um dos requerentes, 

desde já, INTIMÁ-LO pessoalmente, para a mesma finalidade.

2. Com a juntada das respostas, ao Ministério Público;

3. Após, conclusos.

Intimar.

Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 13 de março de 2018.

 Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 35600 Nr: 452-41.2011.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MATO 

GROSSO - CRCMT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ OLDAIR BEZERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOYCE VICENTINI RODRIGUES - 

OAB:OAB/MT 14.320-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação e provimento nº 56/2007, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimar a parte exequente para requerer o que 

entender de direito, tendo em vista que decorreu o prazo solicitado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 9234 Nr: 42-66.2000.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR CORREIA DE MELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:9659-b, OSWALDO LOPES DE SOUZA - 

OAB:3.682/A/MT, WELINTON JOSÉ SERPA GIL - OAB:4812/MT

 Defere-se o pleito da Defesa.

 INTIMAR o Defensor para indicar testemunhas, isso no prazo de 15 dias.

 No mais, seguir decisão de fls. 184/185.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 34260 Nr: 679-65.2010.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDS-V", ALDS-V"dC, MBN, NJDP-V"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:9659-b, JOSÉ VITOR PEREIRA DE CASTRO - 

OAB:11.258-A/MT

 Ante o exposto, JULGA-SE EXTINTA A PUNIBILIDADE, pela prescrição da 

pretensão punitiva retroativa, quanto a MARINHO BRANDÃO NETO, o que 

se faz, dentre outros, com fundamento nos arts. 107, IV e art. 109, ambos 

do Código Penal. Sem custas e condenação em despesas.Assim, à 
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SECRETARIA para:1.Intimar a Defesa (pessoalmente, se Defensor 

nomeado); 2.Dar ciência ao Ministério Público;3.Transitada em julgado, o 

que deve ser certificado, arquivar com as baixas e anotações 

necessárias.Publicar. Intimar. Cumprir.Cotriguaçu/MT, 30 de junho de 

2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 35621 Nr: 473-17.2011.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEI JANDERSON NINAUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SARA TONEZER - 

OAB:9.074-A/MT

 À SECRETARIA:

1. INTIMAR a Defesa acerca da desistência ou não das oitivas da vítima e 

da testemunha Edival, já tendo sido feito isso pelo Ministério Público (fl. 

197v);

2. Desistindo, ao Ministério Público para requerimento/alegações. Após, à 

Defesa para o mesmo fim. Após, conclusos para sentença;

3. Insistindo nas oitivas, deve indicar os endereços, desde já sendo 

concedido o prazo de 10 dias para indicação (aguardando o processo em 

Secretaria). Indicando-se, expedir Precatória ou conclusos para 

designação de audiência, conforme for;

4. Havendo expedição de precatória, com a devolução, vistas às partes 

para alegações finais e, após, conclusos para sentença.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 60435 Nr: 173-21.2012.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDINEI DA SILVA SCHIMOLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SARA TONEZER - 

OAB:9.074-A/MT

 Ante o exposto, JULGA-SE EXTINTA A PUNIBILIDADE, pela morte, quanto 

a CLAUDINEI DA SILVA SCHIMOLER, o que se faz, dentre outros, com 

fundamento no art. 107, I, do Código Penal. Sem custas e condenação em 

despesas.Assim, à SECRETARIA para:1.DESENTRANHAR os docs. de fls. 

77/78, juntando-as no processo pertinentes;2.INTIMAR A DEFESA;3.Dar 

ciência ao Ministério Público;4.Transitada em julgado, o que deve ser 

c e r t i f i c a d o ,  a r q u i v a r  c o m  a s  b a i x a s  e  a n o t a ç õ e s 

necessárias.Cotriguaçu/MT, 30 de junho de 2018.Dante Rodrigo Aranha da 

SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 61216 Nr: 948-36.2012.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MQB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SARA TONEZER - 

OAB:9.074-A/MT

 Vistos...[...] . Por isso, à SECRETARIA para:1.EXPEDIR Carta Precatória 

para a Comarca de São Francisco do Guaporé, deprecando-se a oitiva da 

testemunha e da vítima (conforme endereço indicado);2.Considerar 

decretada a revelia do acusado, sendo desnecessária, a partir de agora, 

a intimação dele para os ulteriores atos processuais, com exceção da 

intimação da sentença. OBS.: a intimação do defensor, dativo ou 

constituído, ainda é obrigatória;3.INTIMAR a Defesa (se defensor nomeado 

e residente em outra Comarca, por telefone) acerca da Expedição da 

Precatória;4.Voltando a Precatória sem cumprimento, conclusos para 

pesquisa via Bacenjud e Infojud em relação a elas;5.Do contrário, ao 

Ministério Público e à Defesa para requerimento/alegações finais. Serve o 

presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA. Ciência ao Ministério 

Público. Cotriguaçu/MT, 1º de julho de 2018.Dante Rodrigo Aranha da 

SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 61302 Nr: 1044-51.2012.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO MARIA KUZMINSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AKIN ALVES COMIN - 

OAB:16173

 Ante o exposto, JULGA-SE EXTINTA A PUNIBILIDADE, pela prescrição da 

pretensão punitiva retroativa, quanto a JOÃO MARIA KUZMINSKI, o que se 

faz, dentre outros, com fundamento nos arts. 107, IV e 109, ambos do 

Código Penal. Sem custas e condenação em despesas.Assim, à 

SECRETARIA para:1.MANTER OS EFEITOS DA CONDENAÇÃO AO 

PAGAMENTO DAS CUSTAS, INCLUSIVE COM A UTILIZAÇÃO DA FIANÇA 

PARA PAGAMENTO (arts. 336 e 337, ambos do CPP);2.Intimar a Defesa 

(pessoalmente, se Defensor nomeado); 3.Dar ciência ao Ministério 

Público;4.Transitada em julgado, o que deve ser certificado, arquivar com 

a s  b a i x a s  e  a n o t a ç õ e s 

necessárias.Publicar.Intimar.Cumprir.Cotriguaçu/MT, 25 de outubro de 

2017.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 63895 Nr: 706-09.2014.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO LUZ OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SARA TONEZER - 

OAB:9.074-A/MT

 Concorda-se com o pleito da Defesa.

 Assim:

1. EXPEDIR Precatória para Nova Monte Verde, solicitando a fiscalização 

do cumprimento das condições, devolvendo-a quando do cumprimento ou 

em caso de falta;

2. INTIMAR o acusa e a Defesa;

3. Após, com a devolução da Carta, ao Ministério Público para 

manifestação;

4. Após, conclusos.

Ciência ao Ministério Público.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 64415 Nr: 1103-68.2014.811.0099

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILBERTO SIEBERT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivan Sergio Vigano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIELI BRITZIUS - 

OAB:19138, JOSÉ VITOR PEREIRA DE CASTRO - OAB:11.258-A/MT, 

LUIZ HENRIQUE SENFF - OAB:14048

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora para efetuar o 

pagamento da diligência do sr. Oficial de Justiça para que esta secretaria 

possa dar cumprimento à decisão de ref. 60.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 29904 Nr: 284-44.2008.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO MELANIAS DIÓGENES DA SILVA - 

Vulgo "Dico Pinheiro"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ARNOLD - 

OAB:7682-B

 Quanto à testemunha Nery, o endereço encontrado é o mesmo do 
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existente no processo.

No que se refere a Rogério, não foi possível chegar à identificação, pois 

não há dados suficientes para tanto.

 Por isso, deixa-se de proceder à expedição de precatória para oitiva de 

algum deles.

 No mais, deve-se seguir, havendo ainda o interrogatório para ser feito 

(sem prejuízo de, com indicação pela Defesa, buscar a oitiva de alguma 

das testemunhas mencionadas).

 Assim, DESIGNA-SE audiência para o dia 08/08/2018, às 13h30min, isso 

para o interrogatório do acusado.

 À SECRETARIA:

1.INTIMAR Defesa, acusado e Ministério Público;

2.Havendo indicação de algum endereço por parte da Defesa (oitiva das 

testemunhas), expedir Precatória ou intimar para a audiência mencionada.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 31440 Nr: 771-14.2008.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO KUPLE, SÉRGIO ANDRE DO 

NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:9659-b, GEORGIA PINTO DIAS LEITE - OAB:OAB/MT 

10.298

 Quanto ao pleito do Defensor nomeado (fl. 185), como NÃO houve a 

intimação da Defensora, concorda-se que isso deve ser feito, em 

homenagem à escolha feita anteriormente pelo acusado.

 Por isso, INTIMAR a Defensora (fl. 82) para apresentar resposta à 

acusação.

 Não apresentando, INTIMAR o Defensor nomeado.

 Além disso, aguardar a devolução da Precatória (fl. 183).

 Após, conclusos.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 8010012-89.2016.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

SOCIEDADE TECNICA EDUCACIONAL DA LAPA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONE ZONARI LETCHACOSKI OAB - PR0018445A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JICIANE KAISER MARCHI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS MURELLI FERREIRA OLIVEIRA OAB - MT0011681A 

(ADVOGADO)

SANDRA SANTIAGO DECONTI OAB - PR0051047A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COTRIGUAÇU ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da 

legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, 

item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento do montante indicado na decisão 

de Id 8914743 (art. 523, do CPC), atentando-se ao disposto no art. 523, 

§1°, do CPC (incidência de multa de 10%); COTRIGUAÇU, 3 de julho de 

2018. CARLOS ROBERTO BERTUCINI Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COTRIGUAÇU E INFORMAÇÕES: 

RUA GENECI CASTANHA, S/N, CENTRO, COTRIGUAÇU - MT - CEP: 

78330-000 - TELEFONE: (65) 35551099

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000022-28.2018.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO MARQUES VALERIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON EMILIA DA ROCHA OAB - MT0022746A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE JURUENA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COTRIGUAÇU ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da 

legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, 

item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar a parte 

requerente para Audiência de Conciliação designada para o dia 

12/07/2018, às 14h00min horas (MT). COTRIGUAÇU, 3 de julho de 2018. 

CARLOS ROBERTO BERTUCINI Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COTRIGUAÇU E INFORMAÇÕES: RUA 

GENECI CASTANHA, S/N, CENTRO, COTRIGUAÇU - MT - CEP: 78330-000 - 

TELEFONE: (65) 35551099

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000064-77.2018.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

EVANDRO JOSE WOLLMANN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SOLANGE APARECIDA DELFINA DA ROCHA OAB - MT21054/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ DOS REIS MAGALHAES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COTRIGUAÇU ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da 

legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, 

item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar a parte 

requerente para Audiência de Conciliação designada para o dia 

13/07/2018, às 14h30min horas (MT). COTRIGUAÇU, 3 de julho de 2018. 

CARLOS ROBERTO BERTUCINI Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COTRIGUAÇU E INFORMAÇÕES: RUA 

GENECI CASTANHA, S/N, CENTRO, COTRIGUAÇU - MT - CEP: 78330-000 - 

TELEFONE: (65) 35551099

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 8010068-59.2015.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

JACKSON WALTER DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS MURELLI FERREIRA OLIVEIRA OAB - MT0011681A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA (REQUERIDO)

B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COTRIGUAÇU ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da 

legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, 

item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar a parte 

requerente para Audiência de Conciliação designada para o dia 

01/08/2018, às 13h30min horas (MT). COTRIGUAÇU, 3 de julho de 2018. 

CARLOS ROBERTO BERTUCINI Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COTRIGUAÇU E INFORMAÇÕES: RUA 

GENECI CASTANHA, S/N, CENTRO, COTRIGUAÇU - MT - CEP: 78330-000 - 

TELEFONE: (65) 35551099

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 8010040-23.2017.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA BUGADAO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON EMILIA DA ROCHA OAB - MT0022746A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COTRIGUAÇU ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da 

legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, 

item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, 
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impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar a parte 

requerente para Audiência de Conciliação designada para o dia 

01/08/2018, às 16h00min horas (MT). COTRIGUAÇU, 3 de julho de 2018. 

CARLOS ROBERTO BERTUCINI Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COTRIGUAÇU E INFORMAÇÕES: RUA 

GENECI CASTANHA, S/N, CENTRO, COTRIGUAÇU - MT - CEP: 78330-000 - 

TELEFONE: (65) 35551099

Comarca de Dom Aquino

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 30826 Nr: 602-86.2012.811.0034

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não 

Padronizados NPL 1

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Chernenko do Nascimento Coutinho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO RODRIGO GÓES 

NICOLADELLI - OAB:8927, RODRIGO FRASSETTO GOES - OAB:33416

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Dias Coutinho Neto - 

OAB:11003-A

 POR IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação vigente (artigo 203 do 

NCPC), e do Provimento nº 56/07-CGJ, INTIMO os advogados da parte 

autora para que no prazo legal se manifestem acerca da juntada da 

petição da parte requerida (fl.113/114).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 55034 Nr: 1005-45.2018.811.0034

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DDMS, NRDMS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERCES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO PORTUGUES - 

OAB:6365

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1002-90.2018.811.0034

Código 55034

VISTOS ETC.

Trata-se de Ação de Revisional de Alimentos movida por DAVI DE MATO 

SILVA, menor representado por NILTA RODRIGUES DE MATOS SILVA, em 

face de EDMUNDO RODRIGUES COSTA E SILVA, todos devidamente 

qualificados nos autos.

DEFIRO o pedido de concessão da assistência judicial gratuita, nos termos 

do artigo 98 e seguintes do CPC e artigo 5º, inciso LXXIV, da CF.

DESIGNO audiência de conciliação para o dia 31 de julho de 2018 às 

15h30.

CITE-SE o requerido, com antecedência de 15 (quinze) dias, para 

comparecer à audiência de conciliação, acompanhado de seu advogado, 

nos termos do artigo 695 do CPC e oferecer contestação, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de ser-lhe decretada a revelia nos termos do 

artigo 344 também do CPC.

Caso haja acordo, faça-se vista dos autos ao Ministério Público para 

manifestação, tornando-os conclusos em sequência.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Dom Aquino/MT, 29 de junho de 2018.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 11443 Nr: 39-63.2010.811.0034

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Finasa BMG S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aparecida Nazareth de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Boabaid Bertazzo - 

OAB:8794-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Dias Coutinho Neto - 

OAB:11003-A, Valdir Scherer - OAB:3.720

 POR IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação vigente (artigo 203 do 

NCPC), e do Provimento nº 56/07-CGJ, INTIMO os advogados da parte 

autora para que no prazo legal se manifestem acerca da certidão do oficial 

de justiça de fl. 284.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 32554 Nr: 1252-02.2013.811.0034

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Nascimento Soares, Renato Dias Coutinho Neto, 

Valdir Scherer, Chernenko do Nascimento Coutinho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17.553/0, Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11003-A, 

Valdir Scherer - OAB:3.720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco de Assis dos 

Santos - Procurador do Estado de Mato Grosso - OAB:4415/O

 INTIMAÇÃO dos advogados da parte Exequente, para no prazo legal, 

manifestarem quanto as propostas de honorários periciais apresentadas 

às fls. 275 e 283/284 nos presentes autos, conforme determinação de fls. 

257-verso e 258.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 30826 Nr: 602-86.2012.811.0034

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não 

Padronizados NPL 1

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Chernenko do Nascimento Coutinho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO RODRIGO GÓES 

NICOLADELLI - OAB:8927, RODRIGO FRASSETTO GOES - OAB:33416

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Dias Coutinho Neto - 

OAB:11003-A

 POR IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação vigente (artigo 203 do 

NCPC), e do Provimento nº 56/07-CGJ, INTIMO os advogados da parte 

autora para que no prazo legal se manifestem acerca da certidão do oficial 

de justiça de fl.112.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 47915 Nr: 1323-62.2017.811.0034

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Serafim de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO=FAZENDA NACIONAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDIR SCHERER - OAB:3720/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 POR IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação vigente (artigo 203 do 

NCPC), e do Provimento nº 56/07-CGJ, INTIMO os advogados da parte 

embargante para que no prazo de 5 (cinco) dias informe se houve o 

pagamento das custas judiciais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 33200 Nr: 71-29.2014.811.0034

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO DOMINGOS SIQUEIRA, Lázaro Domingos Siqueira, 

Ivani Domingos de Oliveira, Dorvando Domingos de Siqueira, Anízio 

Domingues Siqueira, Sebastiana Domingas de Souza, Julio Domingos 

Siqueira, Antonia Domingas da Silva, Pulchéria Domingas dos Santos, 

Espólio de Augusto Domingos Siqueira, Divino Domingos da Silva, José 

Domingos de Siqueira, Antônio Domingos de Siqueira, Paulo Domingos de 

Siqueira, Vilma Candido de Oliveira, Aparecida Siqueira de Souza, Roseni 

Ávila Siqueira, Divina Candido da Silva, Fátima da Silva Siqueira, Irani Alves 
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Siqueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Manoel Domingos Siqueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO FERNANDES DOMINGOS 

DE SIQUEIRA - OAB:10094

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 POR IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação vigente (artigo 203 do 

NCPC), e do Provimento nº 56/07-CGJ, INTIMO os advogados da parte 

autora para que no prazo 5 (cinco) cumpra conforme determinado na 

decisão de ref.117.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 50527 Nr: 2439-06.2017.811.0034

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MILENE MARIA VENANCIO DE ASSUNÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial LTDA- ME ( Telexfree 

INC)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:17553/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2439-06.2017.811.0034

Código nº 50527

VISTOS ETC,

Trata-se de Ação de Exibição proposta por Milene Maria Venancio de 

Assunção em face de Ympactos Comercial LTDA-ME - Telexfree, ambas 

devidamente qualificadas nos autos, visando que a parte requerida 

forneça o nome dos logins das contas vinculadas à requerente e 

apresente os recibos de pagamento e recebimento, além de permitir o 

acesso ao back ofifice da empresa.

Compulsando os autos, observo irregularidade sanável na peça inicial que 

impõe a respectiva emenda, sob pena de indeferimento, nos termos do art. 

321, do CPC.

 O requerente não cumpriu com o disposto no art. 320 do NCPC, que 

contém a seguinte redação: “Art. 320. A petição inicial será instruída com 

os documentos indispensáveis à propositura da ação”.

Assim, intime-se o requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

emendar a inicial, acostando os documentos aptos a comprovar a relação 

contratual com a ré, sob pena de indeferimento da petição inicial (art. 321, 

§ 1º do CPC).

Intime-se.

Cumpra-se.

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 30167 Nr: 845-64.2011.811.0034

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Idalicio Pereira Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávia Penha Oliveira Dias 

Cardoso - OAB:12617-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 POR IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação vigente (artigo 203 do 

NPC), e do provimento nº 56/07-CGJ, INTIMO a parte requerente, através 

de seus advogados, que os autos encontram-se com vista para que tome 

ciência de seu retorno a este Juízo bem como de que se encontra 

pendente de julgamento de Recurso Especial (2018/0099732-0)e, para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, querendo, se manifeste.

E ainda, IMPULSIONO o presente feito à Expedição de Documentos para 

que proceda a intimação da parte requerida do retorno dos autos, para 

que no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, se manifeste

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 7668 Nr: 793-44.2006.811.0034

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosalina Silvéria dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudinez da Silva Pinto Júnior 

- OAB:8143-A/MT, EDVALDO LUIZ FRANCISCO - OAB:99148/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Pereira Zulato / 

Procurador Federal do INSS - OAB:

 POR IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação vigente (artigo 203 do 

NPC), e do provimento nº 56/07-CGJ, INTIMO a parte requerente, através 

de seus advogados, que os autos encontram-se com vista para que tome 

ciência de seu retorno a este Juízo bem como do acórdão, e, para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, querendo, se manifeste.

E ainda, IMPULSIONO o presente feito à Expedição de Documentos para 

que proceda a intimação da parte requerida do retorno dos autos, para 

que no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, se manifeste

Juizado Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000161-78.2018.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO DIAS COUTINHO NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDIR SCHERER OAB - MT3720-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA THOME (REQUERIDO)

 

Processo n. 1000161-78.2018.8.11.0034 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

VALDIR SCHERER - MT3720-O, da data designada para realização de 

audiência: Tipo: Conciliação Sala: Juizado Especial Cível e Criminal de Dom 

Aquino Data: 18/07/2018 Hora: 13:45, devendo comunicar seu(ua) cliente, 

cientificando(a) que o não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. DOM AQUINO, 3 de julho de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000236-20.2018.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

LUISA ALVES LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR FRANCISCO DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT0015373A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Processo n. 1000236-20.2018.8.11.0034 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

EDGAR FRANCISCO DE OLIVEIRA JUNIOR - MT0015373A-O, da data 

designada para realização de audiência: Tipo: Conciliação Sala: Juizado 

Especial Cível e Criminal de Dom Aquino Data: 01/08/2018 Hora: 17:00, 

devendo comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais, bem como da medida 

liminar deferida, a seguir parcialmente tranacrita: (...) "Com essas 

considerações, preenchidos os requisitos do artigo 300 do CPC, DEFIRO a 

antecipação dos efeitos da tutela para DETERMINAR a EXCLUSÃO do 

nome da reclamante LUISA ALVES LEITE do cadastro de restrição ao 

crédito SERASA, em relação à dívida discutida nestes autos, até o 

deslinde do presente feito. EXPEÇAM-SE ofícios ao SPC e SERASA para 

que no prazo de 05 (cinco) dias proceda à baixa da inscrição efetivada no 

nome da parte autora em seus cadastros, em relação à dívida discutida. 

DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. Quanto à inversão do ônus da 

prova, verifico tratar-se de relação de consumo, tutelada pelo Código de 

Defesa do Consumidor, cuja sistemática prevê que o juiz pode inverter o 

ônus da prova quando “for verossímil a alegação” ou quando o 

consumidor for “hipossuficiente”, sempre de acordo com “as regras 

ordinárias de experiência”, a teor do disposto no artigo 6.º, inciso VIII do 

CDC, que prevê: “Art. 6.º. São direitos básicos do consumidor: VIII – a 

facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus 
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da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do Juiz, for 

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiência; (...)”. Sobre o assunto, valho-me, 

novamente, da precisa lição dos já citados jurisconsultos Nelson Nery 

Junior e Rosa Maria Andrade Nery, que assim lecionam: “14. Inversão do 

ônus da prova. O processo civil tradicional permite a convenção sobre o 

ônus da prova, de sorte que as partes podem estipular a inversão em 

relação ao critério da lei (CPC 333 par. un., a contrario sensu). O CDC 

permite a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, sempre que 

for ou hipossuficiente ou verossímil sua alegação. Trata-se de aplicação 

do princípio constitucional da isonomia, pois o consumidor, como parte 

reconhecidamente mais fraca e vulnerável na relação de consumo (CDC 

4.º I), tem de ser tratado de forma diferente, a fim de que seja alcançada a 

igualdade real entre os partícipes da relação de consumo. O inciso 

comentado amolda-se perfeitamente ao princípio constitucional da 

isonomia, na medida em que trata desigualmente os desiguais, 

desigualdade essa reconhecida pela própria lei”. (Nery, Princ., n.9, p.44) 

(Ob. cit., pág. 914). Diante do exposto, considerando a hipossuficiência da 

parte autora DEFIRO o pedido de inversão do ônus da prova, cabendo à 

requerida trazer aos autos as provas que entender pertinentes. DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. Por outro lado, determino a realização de 

audiência de conciliação, a ser designada pela secretaria dos Juizados 

Especial, nos moldes do artigo 16 da Lei 9.099/95. Após, cite-se, com as 

advertências legais. INTIMEM-SE ambas as partes para comparecerem ao 

ato, mencionando-se inclusive sobre a conveniência de que compareçam 

acompanhados de advogado, bem como acerca da advertência de que a 

ausência do promovente ensejará a extinção do feito (art. 51 da Lei 

9099/95) e a do promovido revelia, com presunção de veracidade dos 

fatos inicialmente alegados (art. 20 da mesma lei). Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. Às providências." DOM AQUINO, 3 

de julho de 2018.

Comarca de Feliz Natal

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 70908 Nr: 262-28.2013.811.0093

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A, BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. PERUZATTO, Leonardo Peruzzatto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:13116, Evandro Cesar Alexandre dos 

Santos - OAB:13431-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silvia Helena Schimidt - 

OAB:12639/MT

 Impulsiono os autos para intimar as partes acerca da penhora on-line, 

realizada na data de 14/12/2017 (fl. 672/673 ), em que se efetuou o 

bloqueio no valor total de R$91,79 na conta do executado, a fim de 

requererem o que for de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 81617 Nr: 2157-82.2017.811.0093

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Davi Silva Santos, Cristina Indira Nunes de 

Souza, Lucas Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUILHERME CALVO 

CAVALCANTE - OAB:24.542/A

 Vistos, etc.

Primeiramente diante de terem os Réus Lucas Pereira da Silva e Cristina 

Indira Nunes de Souza constituído advogado particular, conforme 

procuração juntada aos autos, REVOGO a nomeação de fls. 144 quanto a 

eles, devendo esta permanecer somente com relação ao Réu Davi Silva 

Santos.

Determino que a Secretaria providencie a troca da etiqueta dos autos, 

devendo colocar uma mais nítida.

A denúncia foi devidamente recebida em decisão de fls. 94.

Os acusados devidamente citados (fls. 131v - 136v – 140/141) 

ofereceram Resposta escrita (fls. 150/155 – 156/161 – 162/172) por 

intermédio de seus Defensores, sendo que Lucas e Davi apenas 

impugnaram, em defesa meritória, os fatos narrados na denúncia ofertada 

pelo Ministério Público, quanto a Defesa da Ré, esta requereu a 

concessão de Prisão Domiciliar.

Instado a se manifestar o Parquet, manifestou às fls. 173/175 pelo 

indeferimento do pedido de Prisão Domiciliar.

Passo a análise deste pedido:

Trata-se de Pedido de conversão da prisão preventiva em prisão 

domiciliar, no qual a defesa aduz, em síntese, que a ré é genitora de 02 

crianças, todos menores, sendo um com 02 anos e outro com 04 anos de 

idade, bem como alega que ambos dependem exclusivamente desta.

 Instado a se manifestar, o representante do Ministério Público opinou pelo 

indeferimento do pedido às fls. 173/175.

É o relato do necessário. Decido.

Analisando atentamente os autos, verifico que o instituto da prisão 

domiciliar encontra-se regulado pelos artigos 317 e 318 do Código de 

Processo Penal, in albis:

Art. 317. A prisão domiciliar consiste no recolhimento do indiciado ou 

acusado em sua residência, só podendo dela ausentar-se com 

autorização judicial;

Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando 

o agente for:

 I - maior de 80 (oitenta) anos;

 II - extremamente debilitado por motivo de doença grave;

 III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) 

anos de idade ou com deficiência;

 IV - gestante;

V - mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos;

 VI - homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 

12 (doze) anos de idade incompletos.

 Parágrafo único. Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos 

requisitos estabelecidos neste artigo.

 Ressalto, por oportuno, que dentre as hipóteses de cabimento da referida 

prisão está o recolhimento em residência particular do agente que for 

“mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos” (inciso V).

Extraio do pedido da douta Defesa que a ré possui 02 filhos, todos 

menores.

Além do mais, aduz ser a ré a única garantidora dos cuidados de seus 

filhos.

Todavia, analisando o conjunto de documentos trazidos aos autos, 

observo que a acusada não logrou êxito em comprovar a 

imprescindibilidade da medida.

 Isto porque, não há no presente feito qualquer comprovação de que as 

crianças encontram-se desamparadas. Muito pelo contrário, é possível 

verificar dos autos, que atualmente as crianças estão residindo com a 

sogra da genitora, conforme relatado pela própria Defesa, “conforme 

consta no auto de prisão em flagrante, os policiais entregaram as duas 

menores para sua sogra Sra. Silvana, a qual se encontra cuidando dos 

mesmos”.

 Sendo assim, neste momento processual, o qual a indiciada encontra-se 

respondendo por um crime de roubo qualificado, além de responder por 

vários outros crimes, sendo inclusive que já foi beneficiada com a Prisão 

Domiciliar, nos autos código 117811, que tramita na Comarca de Vera/MT, 

conforme relatado pelo Parquet.

Assim, entendo que no momento, o melhor para seus filhos é continuar 

sob o amparo de sua Sogra, até que tal situação seja esclarecida 

judicialmente.

 Assim, a parte ré não resultou êxito em comprovar que seus filhos 

encontram-se desamparados, necessitando de seus cuidados, razão pela 

qual, meras alegações não merecem prosperam, quando inexistem 

documentos capazes de comprovar tal alegado.

 Ante o exposto, constatado o não preenchimento de todos os requisitos 

necessários à concessão da benesse ora pleiteada, sendo eles 

indispensáveis, em consonância com o parecer ministerial, INDEFIRO o 

pedido formulado pela defesa, pelos motivos acima delineados, bem como 

MANTENHO a prisão preventiva da ré Cristina Indira Nunes de Souza, o 

que faço nos termos do art. 312 e seguintes do CPP.

Não estando presente nenhuma das hipóteses do artigo 397 do Código de 

Processo Penal, dou prosseguimento ao feito.
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Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 07/08/2018, às 

17h45min.

Intime-se a parte, a Defesa, o Ministério Público e as testemunhas 

indicadas pelas partes, atentando-se quanto à eventual expedição de 

cartas precatórias, caso alguma delas resida fora desta Comarca, 

cientificando às partes desta expedição.

Diante de serem 03 réus, e estarem segregados em Comarcas diferentes, 

Determino que seja expedida Carta Precatória para que as respectivas 

Comarcas Deprecadas designem audiência de interrogatório dos Réus, 

devendo constar na mesma que, quanto ao Réu Davi, este é assistido por 

Defensor dativo, bem como deve ressaltar em todas as Cartas Precatórias 

encaminhadas que se tratam de Réus Presos.

Ciência ao Ministério Público.

Ciência ao Ministério Público e a Defesa.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 80400 Nr: 1433-78.2017.811.0093

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: YANESSA CAROLINE ROCHA MACHADO CARNIEL, 

DOUGLAS CARNIEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORACI JOÃO BIANCHINI MORO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELITA ALVES IZÁC - 

OAB:13.759, REGISSON JOSÉ DE CASTRO - OAB:6214-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA DEPINÉ DE 

OLIVEIRA - OAB:MT/14.125, SILVANO FRANCISCO DE OLIVEIRA - 

OAB:6280-B/MT

 Vistos, etc.

A data em que redesignou a audiência está equivocada, assim determino a 

mudança da data da audiência designada, sendo que onde se lê 

“redesigno a audiência para o dia 18/07/2018, às 13h30min”, deverá ser 

lido “redesigno a audiência para o dia 05/09/2018, às 13h30min”.

Mantenho inalteradas demais determinações em decisão de fls. 303.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Comarca de Guarantâ do Norte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 116142 Nr: 2923-22.2018.811.0087

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Juizo da Comarca de Nova Monte Verde - MT, Ministério 

Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juízo de Direito da Comarca de Guarantã do 

Norte - MT, CLEBERSON MARCIANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ervi Garbin - OAB:3.523-B

 Para inquirição da testemunha Wilker Oliveira de Sá de Morais designo a 

data de 26.07.2018, às 15h10min.

Cientifique-se o Ministério Público.

Oficie-se ao juízo deprecante.

Intime-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 109007 Nr: 2364-02.2017.811.0087

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público de Guarantã do Norte - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelinho Rosa dos Santos, Wemerson 

Ferreira Rufino de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Getulio Gediel dos Santos - 

OAB:16.948/MT

 Recebo a apelação.

Vista aos apelantes para suas razões, sob pena de subida sem elas (art. 

601 do CPP) e, oferecidas ou certificado o decurso do prazo (art. 600 do 

CPP), ao apelado para também arrazoar.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 110785 Nr: 3334-02.2017.811.0087

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GALVÃO E MACHADO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SICREDI NORTE - Coop. De Crédito Rural Norte 

Matogrossense

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Carlos Vidigal Santos - 

OAB:21.105/O/OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento n. 56/2007-CGJ e, do 

artigo 1.282, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte 

autora por meio do (a) advogado (a) Dr.(a) João Carlos Vidigal Santos, 

para dar andamento no feito no prazo de 5(cinco) dias sob pena de 

extinção dos autos, art. 485, inciso III, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 87108 Nr: 491-69.2014.811.0087

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agro Basilio Silva Ltda - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Boabaid Bertazzo - 

OAB:8794-A/MT, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:84206/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento n. 56/2007-CGJ e, do 

artigo 1.282, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte 

autora por meio do (a) advogado (a) Dr.(a)MARIA LUCILIA GOMES, para 

dar andamento no feito no prazo de 5(cinco) dias sob pena de extinção 

dos autos, art. 485, inciso III, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 109284 Nr: 2524-27.2017.811.0087

 AÇÃO: Embargos à execução (art. 741 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: PAULO ADELAR DE QUADROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa De Credito de Livre Admissão de 

Associados Norte Matogrossense

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de Guarantã 

do Norte-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento n. 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimação do embargante, para 

manifestação em relação a impugnação aos embargos à execução, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 108869 Nr: 2301-74.2017.811.0087

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Amarildo Batista Urizze

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:22.819- AO/PR, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - 

OAB:OAB/MT 17980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento n. 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimação do requerente, para 

manifestação em relação a certidão de decurso de prazo, no prazo de 5 

(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon
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 Cod. Proc.: 84393 Nr: 350-84.2013.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rute de Fátima da Cruz Machado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691-A OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para retirar a carta precatória para distribuição 

e posterior comprovação de distribuição da mesma.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 13225 Nr: 108-43.2004.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ativos S.A - Securitizadora de Creditos Financeiros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO MELCHIORS, NOELI REJANE ZUSE 

MELCHIORS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Haroldo Wilson Martinez de 

Souza Júnior - OAB:589-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para se manifestar a cerca da avaliação de fls. 

202/203, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 102966 Nr: 3267-71.2016.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Katiuscia de Lima Macedo Severino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Publica do Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Katiuscia de Lima Macedo 

Severino - OAB:OAB/MT 17.350

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que o executado não opôs embargos, requisite-se o 

pagamento por intermédio do presidente do tribunal competente, 

observando-se o disposto no art. 910, §1º, do CPC.

O pagamento far-se-á na ordem de apresentação do precatório e à conta 

do respectivo crédito.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010146-31.2011.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

ALECIO RICARDO DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA DE CASTRO PEREZ OAB - MT0008742A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRO SUL MOTOS LTDA EIRELI - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RALFF HOFFMANN OAB - MT0013128A (ADVOGADO)

 

Vistos em correição. Recebo o pedido de cumprimento de sentença. 

Intime-se o devedor, na pessoa de seu advogado constituído nos autos, 

para cumprimento da obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 513, § 

2º, I, do NCPC), efetuando o pagamento do valor atualizado do crédito. Não 

ocorrendo o pagamento no mesmo prazo, o débito será acrescido de multa 

de 10% e também de honorários advocatícios de 10%, de acordo com o § 

1º do art. 523 do NCPC. Em caso de pagamento parcial a multa e 

honorários recairá somente sobre o saldo remanescente (art. 523, § 2º o 

do NCPC). Se o devedor não efetuar tempestivamente o pagamento 

voluntário, expeça-se mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os 

atos de expropriação, como dispõe o § 3º do art. 523 do NCPC. Deverá 

constar no mandado de intimação que, decorrido o prazo sem o 

pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o 

executado, independente de penhora ou nova intimação, apresente, 

querendo, impugnação nos próprios autos, na forma prevista no art. 525 

do NCPC. Proceda-se com a conversão dos autos para cumprimento de 

sentença. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010028-21.2012.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS LUCAS SERAFIM (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA DE CASTRO PEREZ OAB - MT0008742A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO AMATO PISSINI OAB - MT0013842S (ADVOGADO)

 

Vistos em correição. Recebo o pedido de cumprimento de sentença. 

Intime-se o devedor, na pessoa de seu advogado constituído nos autos, 

para cumprimento da obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 513, § 

2º, I, do NCPC), efetuando o pagamento do valor atualizado do crédito. Não 

ocorrendo o pagamento no mesmo prazo, o débito será acrescido de multa 

de 10% e também de honorários advocatícios de 10%, de acordo com o § 

1º do art. 523 do NCPC. Em caso de pagamento parcial a multa e 

honorários recairá somente sobre o saldo remanescente (art. 523, § 2º o 

do NCPC). Se o devedor não efetuar tempestivamente o pagamento 

voluntário, expeça-se mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os 

atos de expropriação, como dispõe o § 3º do art. 523 do NCPC. Deverá 

constar no mandado de intimação que, decorrido o prazo sem o 

pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o 

executado, independente de penhora ou nova intimação, apresente, 

querendo, impugnação nos próprios autos, na forma prevista no art. 525 

do NCPC. Proceda-se com a conversão dos autos para cumprimento de 

sentença. Intimem-se. Cumpra-se.

Comarca de Guiratinga

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 53959 Nr: 3613-44.2017.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luzia dos Santos Cardoso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luzia Stella Muniz - OAB:4273-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Robert Luis de Souza 

Conceição - Procurador Federal - OAB:

 Posto isso, não estando presentes os requisitos insertos no art. 300, do 

Código de Processo Civil, INDEFIRO o pedido de Tutela Antecipada. 

Preenchidos os requisitos legais, condições da ação e pressupostos 

processuais, recebo a inicial.Inicialmente defiro os benefícios da justiça 

gratuita.Cite-se o réu da presente ação.Considerando o Ofício Circular 

AGU/PF-MT/DPREV nº 01/2016, deixo de designar audiência de 

conciliação entre as partes, uma vez que demonstrou que não possui 

interesse na autocomposição. Desta feita, abra-se prazo para 

contestação, nos termos do art. 335, do Novo Código de Processo 

Civil.Consigne-se que, não sendo contestada a ação, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor (CPC, art. 

344).Decorrido o prazo certifique-se, havendo resposta, intime-se a parte 

autora para réplica.Após, conclusos. Expeça-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se.Guiratinga/MT, 14 de dezembro de 2017.Aroldo José Zonta 

BurgarelliJuíz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 53947 Nr: 3605-67.2017.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geraldo Antonio Monteiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATIANE SAYURI UEDA 

MIQUELOTI - OAB:8877/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Robert Luis de Souza 

Conceição - Procurador Federal - OAB:

 Posto isso, não estando presentes os requisitos insertos no art. 300, do 

Código de Processo Civil, INDEFIRO o pedido de Tutela Antecipada. 

Preenchidos os requisitos legais, condições da ação e pressupostos 

processuais, recebo a inicial.Inicialmente defiro os benefícios da justiça 

gratuita.Cite-se o réu da presente ação.Considerando o Ofício Circular 

AGU/PF-MT/DPREV nº 01/2016, deixo de designar audiência de 

conciliação entre as partes, uma vez que demonstrou que não possui 

interesse na autocomposição. Desta feita, abra-se prazo para 

contestação, nos termos do art. 335, do Novo Código de Processo 

Civil.Consigne-se que, não sendo contestada a ação, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor (CPC, art. 

344).Decorrido o prazo certifique-se, havendo resposta, intime-se a parte 

autora para réplica.Após, conclusos. Expeça-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se.Guiratinga/MT, 13 de dezembro de 2017.Aroldo José Zonta 

BurgarelliJuíz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 30662 Nr: 506-65.2012.811.0036

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dalton Fernandino de Souza Bastos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Maria Vieira, Liberina da Silva Vieira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Karina Laísa da Silva - OAB: 

15.633/MT, Reinaldo Rodrigues de Almeida - OAB:12401-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leonardo Frederico 

Lopes-Defensor Público - OAB:Mat.100552/DP

 Impulsionamento por Certidão

 Certifico que conforme em cumprimento ao Provimento 56/2007 CGJ, 

encaminhado estes autos ao setor de expedição, para intimar as partes 

sobre o retorno dos autos do TJ a fim de que se manifestem no prazo de 

15 (quinze) dias, vez que o acordão transitou em julgado dia 13/06/2018, 

na forma da certidão de fls, 192. Decorrido o prazo os autos serão 

arquivado, nos termos do item 5.16.22 da C.N.G.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 32841 Nr: 1354-18.2013.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marilda Oliveira de Moura

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Keyla Goulart Teixeira Acuña - 

OAB:14.818-MT, Suenne Oliveira de Souza Borges - OAB:7135/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Geral do Estado 

de Mato Grosso - OAB:, PROCURADOR GERAL DO ESTADO DE MT - 

OAB:rua seis

 Impulsionamento por Certidão

 Certifico que conforme em cumprimento ao Provimento 56/2007 CGJ, 

encaminhado estes autos ao setor de expedição, para intimar as partes 

sobre o retorno dos autos a fim de que se manifestem no prazo de 15 

(quinze) dias, vez que o acordão transitou em julgado dia 12/06/2018, na 

forma da certidão de fls, 253 Decorrido o prazo os autos serão arquivado, 

nos termos do item 5.16.22 da C.N.G.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 10070 Nr: 1000-37.2006.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tomas Gomes Pimenta

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Clóvis Patriota

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Camila Pessoa - OAB:49623-PR, 

Jose Luiz Guilherme - OAB:46.537/PR, Maicow Régis de Freitas 

Mercer - OAB:50885/PR, MATHEUS HENRIQUE CARDOSO PEREIRA - 

OAB:86621, Raymundo do Prado Vermelho - OAB:5914/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA CASTREQUINI 

TERNEIRO - OAB:8379/MT

 Tempestividade

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que os embargos de declaração de fls, 562/572, foram 

opostos no prazo legal. Intimo a parte requerida/Embargada para que tome 

conhecimento dos embargos e manifeste no prazo legal

Guiratinga - MT, 29 de junho de 2018.

Escrivã(o)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 10071 Nr: 999-52.2006.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tomas Gomes Pimenta

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Carlos Morigi, Clóvis Patriota

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO FERNANDO DE SOUZA - 

OAB:70147, Camila Pessoa - OAB:49623-PR, MATHEUS HENRIQUE 

CARDOSO PEREIRA - OAB:86621, Raymundo do Prado Vermelho - 

OAB:5914/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Isaías Campos Filho - 

OAB:2470-MT, LUCIANA CASTREQUINI TERNEIRO - OAB:8379/MT, 

Péricles Landgraf Araújo de Oliveira - OAB:MT/6.005-A

 Tempestividade

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que os embargos de declaração de fls, 648/658, foram 

opostos no prazo legal. Intimo a parte requerida/embargada para que tome 

conhecimento e manifeste no prazo legal.

Guiratinga - MT, 29 de junho de 2018.

Escrivã(o)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 2720 Nr: 106-71.2000.811.0036

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Batista dos Santos, Glaucia Maria de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Urias Pereira Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLÁUCIA MARIA DE CARVALHO 

- OAB:3.733/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Ferreira da Silva - 

OAB:14924-O/MT

 Intimar a parte autora através de seu advogado para que na forma do 

despacho de fls, 472, tome conhecimento e manifeste acerca das 

informações de fls, 485, no prazo de cinco (05) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 50 Nr: 4-11.1984.811.0036

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zaid Arbid

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mariano Wieczorek, João Teles de Aguiar Neto, 

Esposa de Mariano Wieczorek, Esposa de João Teles de Aguiar Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOIFER ALEX CARAFFINI - 

OAB:13909

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a parte autora através de seu advogado, para que tome 

conhecimento do despacho de fls, 356, bem como, dos extratos e 

documentos de fls, 357/365, no prazo de cinco (05) dias, e manifeste nos 

autos, dando o devido prosseguimento no feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 30121 Nr: 1212-82.2011.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nilva Gulare Krebs

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS -Instituto Nacional do Seguro Social
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana Gulart Soares - 

OAB:6.008-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do INSS de roo - 

OAB:TODAS CORRESP.

 Impulsionamento por Certidão

 Certifico que conforme em cumprimento ao Provimento 56/2007 CGJ, 

encaminhado estes autos ao setor de expedição, para intimar as partes 

sobre o retorno dos autos a fim de que se manifestem no prazo de 15 

(quinze) dias, vez que o acordão transitou em julgado dia 01/06/2018, na 

forma da certidão de fls, 94 Decorrido o prazo os autos serão arquivado, 

nos termos do item 5.16.22 da C.N.G.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 31514 Nr: 105-32.2013.811.0036

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Eugenio Bonjour, Ana Maria de Moura 

Bonjour

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Regina Pietsch 

Sacomori Lima Maranhão - OAB:13.039-A, Laércio Faeda - 

OAB:3589-B/MT, Leonardo Randazzo Neto - OAB:3504-/MT, Rodrigo 

Mischiatti - OAB:7568-B, Romeu de Aquino Nunes - OAB:3770

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leonardo Randazzo Neto - 

OAB:, Leonardo Randazzo Neto - OAB:3504-/MT

 Intimar as partes acerca do aceite do perito, bem como, do valor dos 

honorários periciais as fls, 593/596, para que no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifeste sobre a proposta, em especial o exequente, no mesmo prazo 

deposite o valor em juizo para dar inicio aos trabalhos, na forma do 

despacho de fls, 575/575v.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 31201 Nr: 1045-31.2012.811.0036

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adicionora Ramos de Moraes, Carlito Ramos de 

Rezende, Alice Ramos de Moraes, Juracy Ramos de Moraes, Laurenice 

Ramos Sergi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Arlindo Ramos do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adilon Pinto da Silva - 

OAB:6258-B/MT, Pablo Cortez Loi - OAB:11152/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alfredo de Oliveira Woyda - 

OAB:7719-B/MT, Kassyo Rezende Barcelos - OAB:15260, Nelson 

Pereira Lopes - OAB:3951, Vanderlei Chilante - OAB:3533

 CERTIDÃO

CERTIFICO e dou fé que, INTIMO os Advogados das partes, para que 

tomem ciência da data da Perícia, a ser realizada com o perito nomeado 

JOSÉ GABRIEL DE MORAES FILHO, Engenheiro Florestal e Ambientalista, 

marcada para o dia 20 de Julho de 2018 ás 08h:00min (MT), no Fórum da 

Comarca de Guiratinga, ficando as partes devidamente intimadas através 

de seus Advogados, bem como eventuais Assistentes Técnicos 

indicados. Guiratinga - MT, 29 de Junho de 2018.

Oficial Escrevente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 57789 Nr: 1474-85.2018.811.0036

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOUIS DREYFUS COMMODITIES BRASIL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roland S. Trentini, Marlene da Silva Trentini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO CARRELO SILVA - 

OAB:6602

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certidão

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo a parte autora para, no prazo legal, 

comprovar nos autos o recolhimento da guia de condução da oficial de 

Justiça, devendo ser feito o recolhimento no site do TJ/MT, link: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao. Valor: R$ 485,00 

(quatrocentos e oitenta e cinco reais), Zona 2, Bairro Zona 2X, Fazenda 

Lagoa Vermelha. Certifico ainda que, a parte autora deverá obter contato 

com a Oficial de Justiça para que a diligência seja efetivamente realizada.

Guiratinga - MT, 29 de junho de 2018.

Analista Judicial

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 9170 Nr: 458-19.2006.811.0036

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ronaldo Jacintho da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Orides Antunes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aridaque Luis Neto - 

OAB:3252/MT, Josias Alves Vitor Trindade - OAB:16.506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ismael Caitano - 

OAB:113376/SP, Reinaldo Rodrigues de Almeida - OAB:12401-B/MT, 

Roberto Naves Resende - OAB:5996-B/MT

 Impulsionamento por Certidão

 Certifico que conforme em cumprimento ao Provimento 56/2007 CGJ, 

encaminhado estes autos ao setor de expedição, para intimar as partes 

sobre o retorno dos autos a fim de que se manifestem no prazo de 15 

(quinze) dias, vez que o acordão transitou em julgado dia 23/04/2018, na 

forma da certidão de fls, 807 Decorrido o prazo os autos serão arquivado, 

nos termos do item 5.16.22 da C.N.G.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 15509 Nr: 253-48.2010.811.0036

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Humberto Domingues Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco da Amazônia S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andrégis Pithan Pagnussatt - 

OAB:8.992-B, Eugenio Leonardo Vieira - OAB:59119, Frederico 

Augusto Vieira Grandó - OAB:59119

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Augusto Borges - 

OAB:6189/MT

 Intimar o exequente através de seu advogado para que manifeste acerca 

do despacho de fls, 198, segunda parte e petição de fls, 199/208, no 

prazo de cinco (05) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 39264 Nr: 1510-35.2015.811.0036

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Thaís Michele Goulart, Tania Jussara Goulart, Hélio 

Antônio Filipin Goulart

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Moema Bessa Lucas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Calil Marques Faissal - 

O A B : 1 7 . 9 4 8 - B / M T ,  S é r g i o  H e n r i q u e  G u a r e s c h i  - 

OAB:OAB/MT-9.724-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wesley Lopes da Silva 

Martim - OAB:15518

 Intimar a parte autora através de seu advogado para que promova nos 

autos no prazo de cinco (05) dias, a condução do Sr. Meirinho, com 

finalidade de cumprir a manutenção de posse definitiva.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000051-73.2018.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

IVONE MACHADO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONNE SANTOS SALES OAB - MT24046/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSUE WILHAN ALVES DA SILVA & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)
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Termo em pdf

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000018-83.2018.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR PEREIRA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMO Vossa Senhoria para que tome conhecimento de valor depositado 

judicialmente (Id 13906461), referente a acordo entabulado neste juízo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000018-83.2018.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR PEREIRA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMO Vossa Senhoria para que tome conhecimento de que foi 

depositado o valor combinado no termo de acordo realizado em audiência 

neste juízo em conta judicial (Id 13906461), aguardando a indicação da 

conta para posterior liberação.

Comarca de Itaúba

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 70609 Nr: 853-15.2012.811.0096

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO JOSÉ JUNQUEIRA FRANCO, ELIANA APARECIDA 

JUNQUEIRA FRANCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS FERNANDO FERRONATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Helio Pereira de Souza - 

OAB:139527/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO FERONATTO - 

OAB:8916, HENEI RODRIGO BERTI CASAGRANDE - OAB:7483-B

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA às partes requerentes, para que efetue, no prazo 

de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de 

R$ 818,43 (oitocentos e dezoito reais e quarenta e três centavos), a que 

foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$ 409,22 (quatrocentos e nove reais e vinte e dois 

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 409,22 

(quatrocentos e nove reais e vinte e dois centavos), para fins da guia de 

taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE” – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item 11 

(Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o 

número único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir 

o valor e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai 

gerar um Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum de Itaúba-MT.

Comarca de Itiquira

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 21/2018-CNpAR

O Excelentíssimo Senhor Doutor Márcio Rogério Martins, MM. Juiz de 

Direito e Diretor do Foro da Comarca de Itiquira/MT, no uso de suas 

atribuições legais,

 CONSIDERANDO que a servidora Fabiula Ribeiro de Moura, gestora 

judiciária substituta, matrícula 14.957, estará em usufruto de 10 (dez) dias 

de férias regulares desta Comarca, no período de 18/07/2018 a 

27/07/2018;

 RESOLVE:

DESIGNAR a servidora KAROLINE ARRUDA BENDER, matrícula 32.797, 

Técnico Judiciária, para exercer a função de Gestora Judiciária Substituta 

da Comarca de Itiquira-MT, por 10 (dez) dias no período compreendido de 

18/07/2018 a 27/07/2018, durante o usufruto de férias da servidora 

Fabiula Ribeiro de Moura, matrícula 14.957, gestora judiciária substituta, 

fazendo jus ao Art. 1°, I da Instrução Normativa 005/2008/DGTJ.

 Cumpra-se. Remeta-se cópia ao Departamento de Recursos Humanos do 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Itiquira/MT, 29 de junho de 2018.

 Márcio Rogério Martins

 Juiz de Direito e Diretor do Foro

PORTARIA Nº.25/2018-ADM

O Excelentíssimo Senhor Doutor Márcio Rogério Martins, MM. Juiz de 

Direito e Diretor do Foro da Comarca de Itiquira/MT, no uso de suas 

atribuições legais,

CONSIDERANDO que a gestora judiciária substituta Fabiula Ribeiro de 

Moura, matrícula 14.957, estará em usufruto de folgas compensatórias 

desta Comarca nos dias 17/07/2018 e de 30/07/2018 a 03/08/2018.

 RESOLVE:

DESIGNAR a servidora KAROLINE ARRUDA BENDER, matrícula 32.797, 

Técnico Judiciária, para exercer a função de Gestora Judiciária Substituta 

da Comarca de Itiquira-MT, no dia 17/07/2018, bem como de 30/07 a 

03/08/2018, em substituição à Fabiula Ribeiro de Moura, Gestora Judiciária 

Substituta, que estará em usufruto de compensatórias.

Cumpra-se. Remeta-se cópia ao Departamento de Recursos Humanos do 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Itiquira/MT, 29 de junho de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito e Diretor do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 57551 Nr: 1353-84.2018.811.0027

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BCS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SICPAP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVARISTO ARAGAO FERREIRA 

DOS SANTOS - OAB:38840

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVARISTO ARAGAO FERREIRA 

DOS SANTOS - OAB:38840

 Vistos etc.

Analisando os autos, verifico que, em tese se trata de uma carta 

precatória com a finalidade de busca e apreensão de veículo, entretanto, 

não consta nos autos a referida missiva, bem como não fora juntado a 

decisão que concedeu a busca e apreensão do bem, tão somente uma 

decisão que determinou que o autor emendasse a inicial.

Deste modo, nos termos do artigo 321 do Código de Processo Civil, 

concedo ao requerente o prazo de 15 dias para que junte aos autos a 

carta precatória e a decisão que concedeu a ordem de busca e 

apreensão, sob pena de indeferimento da peça.

Após, decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e 

venham-me os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às Providências.

Itiquira-MT, 28 de junho de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 32054 Nr: 606-13.2013.811.0027

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOPdS, FOPdSeo, Luiza Maria de Oliveira, SOPdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Franciana Tunes Parreira - 

OAB:13397/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 056/2007-CGJ, que 

dispõe sobre o cumprimento de atos ordinatórios pelos senhores gestores 

das varas judiciais cíveis do Estado de Mato Grosso, impulsiono estes 

autos ao setor de envio de matéria p/ imprensa, a fim de intimar o 

Requerente, na pessoa de seu advogado constituído, via DJE, acerca do 

retorno dos autos da 2ª Instância, para que manifeste e requeira o que 

entender de direito.

Após, expirado o prazo de 30 (trinta) dias, inexistindo pedido de 

cumprimento de Sentença, certifique-se, e após remeta-se os autos à 

Central de Arrecadação e Arquivamento, nos termos do art. 5º do 

Provimento 12/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 13045 Nr: 341-79.2011.811.0027

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rodrigues & Faquin Ltda, Fernando Rufino Rodrigues, 

Vanessa Faquin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Trevisan e Trevisan Ltda-ME, Banco Itaú S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO DE CARVALHO - 

OAB:3616

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Zortéa Antunes - 

OAB:13.439-E/MT, Carlos Eduardo Silva e Souza - OAB:7216/MT, 

HERMES BEZERRA DA SILVA NETO - OAB:11.405/MT, MARCO ANDRÉ 

HONDA FLORES - OAB:9.708-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 056/2007-CGJ, que 

dispõe sobre o cumprimento de atos ordinatórios pelos senhores gestores 

das varas judiciais cíveis do Estado de Mato Grosso, impulsiono estes 

autos ao setor de envio de matéria p/ imprensa, a fim de intimar o 

Requerente, na pessoa de seu advogado constituído, via DJE, acerca do 

retorno dos autos da 2ª Instância, para que manifeste e requeira o que 

entender de direito.

Após, expirado o prazo de 30 (trinta) dias, inexistindo pedido de 

cumprimento de Sentença, certifique-se, e após remeta-se os autos à 

Central de Arrecadação e Arquivamento, nos termos do art. 5º do 

Provimento 12/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 57472 Nr: 1323-49.2018.811.0027

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONARDO MATOS SILVA, Laiuma Pereira Schubert

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIGUEL GERLACH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILIA FERNANDES DAS 

GRAÇAS - OAB:16869/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 056/2007-CGJ, que 

dispõe sobre o cumprimento de atos ordinários pelos Gestores das Varas 

Cíveis do Estado de Mato Grosso, designo audiência para tentativa de 

Conciliação, que será presidida pela Conciliadora do Juízo, para o dia 

02/08/2018, às 16h00min

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 34113 Nr: 988-69.2014.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jovelino da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jordana Nunes Campos 

Marins - OAB:24.877, LUCIMAR DIAS DA SILVA - OAB:20637/O

 Vistos etc.

Tendo em vista o teor da certidão de ref. 170, revogo a decisão de ref. 

161, para tanto, nomeio a Dra. Jordana Nunes Campos Marins, inscrita na 

OAB/MT sob o nº 24.877/O MT, para patrocinar os interesses do réu. 

Consigno que os honorários advocatícios serão arbitrados em momento 

oportuno.

Intime-se a advogada nomeada, para apresentar contrarrazões ao 

recurso de apelação no prazo legal.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

Comarca de Jauru

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 037/18

Angela Maria Janczeski Goes, Juíza de Direito e Diretora do Fórum da 

Comarca de Jauru, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições 

legais e...

 CONSIDERANDO o que dispõe o artigo 82 da Lei 4.964/85 (Código de 

Organização Judiciária do Estado – COJE) e art. 17 da Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça de Mato Grosso – CNGC.

RESOLVE:

Art. 1º - INSTAURAR Correição Ordinária nas dependências da Delegacia 

de Polícia desta Comarca, no período de 16/07/2018 a 30/07/2018, das 08h 

às 11h e das 13h às 18h.

 Art. 2º - DESIGNAR a servidora Cláudia de Paula Souza Oliveira, Gestora 

Geral para secretariar os trabalhos.

Art. 3º - COMUNICAR ao Senhor Delegado de Polícia desta Comarca.

Art. 4° - CONVIDAR o representante do Ministério Público que aqui oficia, 

advogados e membros da comunidade para, querendo, acompanharem o 

trabalho correicional, oportunidade em que quaisquer pessoas poderão 

apresentar, por escrito, reclamações e/ou sugestões relacionadas aos 

serviços extrajudiciais.

Art. 5º - Os prazos processuais não serão suspensos durante o período 

correicional.

Art. 7º - Encaminhe-se cópia da presente ao Conselho da Magistratura e a 

Egrégia Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, 

afixando-se no lugar de costume, dando ciência aos interessados.

Art. 8° - Publique-se, registre-se e cumpra-se, notificando o ilustre 

representante do Ministério Público.

Jauru/MT, 3 de julho de 2018.

Angela Maria Janczeski Goes

Juíza de Direito – Diretora do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 14239 Nr: 51-04.2011.811.0047

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JAURU - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vanderley Firmino Correa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rainério Espíndola - 

OAB:3521-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, DECLARO PRESCRITO o crédito tributário exigido 

nestes autos e, por conseguinte, julgo EXTINTA A EXECUÇÃO, com 

resolução do mérito, com fundamento nos arts. 487, II e 924, inciso V, do 

Código de Processo Civil.Sem condenação em custas processuais dada a 

isenção legal conferida à Fazenda Pública pela Lei Estadual n.º 7603, de 

27 de dezembro de 2001.Preclusas as vias recursais, liberem-se os 

valores eventualmente bloqueados, expedindo o respectivo alvará de 

levantamento em favor da parte executada. Em hipótese de restrição por 

meio do RENAJUD, determino que seja providenciada as respectivas 

baixas.Certificado o trânsito em julgado, REMETAM-SE os autos à Central 

de Arrecadação e Arquivamento desta Comarca para as providências 
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necessárias, nos termos do art. 5º e seguintes do Provimento nº 

12/2017-CGJ.Cumpra-se expedindo o necessário.Jauru/MT, 25 de junho 

de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 14341 Nr: 153-26.2011.811.0047

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JAURU - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Neves da Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rainério Espíndola - 

OAB:3521-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, DECLARO PRESCRITO o crédito tributário exigido 

nestes autos e, por conseguinte, julgo EXTINTA A EXECUÇÃO, com 

resolução do mérito, com fundamento nos arts. 487, II e 924, inciso V, do 

Código de Processo Civil.Sem condenação em custas processuais dada a 

isenção legal conferida à Fazenda Pública pela Lei Estadual n.º 7603, de 

27 de dezembro de 2001.Preclusas as vias recursais, liberem-se os 

valores eventualmente bloqueados, expedindo o respectivo alvará de 

levantamento em favor da parte executada. Em hipótese de restrição por 

meio do RENAJUD, determino que seja providenciada as respectivas 

baixas.Certificado o trânsito em julgado, REMETAM-SE os autos à Central 

de Arrecadação e Arquivamento desta Comarca para as providências 

necessárias, nos termos do art. 5º e seguintes do Provimento nº 

12/2017-CGJ.Cumpra-se expedindo o necessário.Jauru/MT, 25 de junho 

de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 15388 Nr: 1202-05.2011.811.0047

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JAURU - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Amaury Cândido de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rainério Espíndola - 

OAB:3521-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, DECLARO PRESCRITO o crédito tributário exigido 

nestes autos e, por conseguinte, julgo EXTINTA A EXECUÇÃO, com 

resolução do mérito, com fundamento nos arts. 487, II e 924, inciso V, do 

Código de Processo Civil.Sem condenação em custas processuais dada a 

isenção legal conferida à Fazenda Pública pela Lei Estadual n.º 7603, de 

27 de dezembro de 2001.Preclusas as vias recursais, liberem-se os 

valores eventualmente bloqueados, expedindo o respectivo alvará de 

levantamento em favor da parte executada. Em hipótese de restrição por 

meio do RENAJUD, determino que seja providenciada as respectivas 

baixas.Certificado o trânsito em julgado, REMETAM-SE os autos à Central 

de Arrecadação e Arquivamento desta Comarca para as providências 

necessárias, nos termos do art. 5º e seguintes do Provimento nº 

12/2017-CGJ.Cumpra-se expedindo o necessário.Jauru/MT, 25 de junho 

de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 14343 Nr: 155-93.2011.811.0047

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JAURU - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Ferreira de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rainério Espíndola - 

OAB:3521-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, DECLARO PRESCRITO o crédito tributário exigido 

nestes autos e, por conseguinte, julgo EXTINTA A EXECUÇÃO, com 

resolução do mérito, com fundamento nos arts. 487, II e 924, inciso V, do 

Código de Processo Civil.Sem condenação em custas processuais dada a 

isenção legal conferida à Fazenda Pública pela Lei Estadual n.º 7603, de 

27 de dezembro de 2001.Preclusas as vias recursais, liberem-se os 

valores eventualmente bloqueados, expedindo o respectivo alvará de 

levantamento em favor da parte executada. Em hipótese de restrição por 

meio do RENAJUD, determino que seja providenciada as respectivas 

baixas.Certificado o trânsito em julgado, REMETAM-SE os autos à Central 

de Arrecadação e Arquivamento desta Comarca para as providências 

necessárias, nos termos do art. 5º e seguintes do Provimento nº 

12/2017-CGJ.Cumpra-se expedindo o necessário.Jauru/MT, 25 de junho 

de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 15394 Nr: 1208-12.2011.811.0047

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JAURU - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilmar Gonçalves da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rainério Espíndola - 

OAB:3521-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, DECLARO PRESCRITO o crédito tributário exigido 

nestes autos e, por conseguinte, julgo EXTINTA A EXECUÇÃO, com 

resolução do mérito, com fundamento nos arts. 487, II e 924, inciso V, do 

Código de Processo Civil.Sem condenação em custas processuais dada a 

isenção legal conferida à Fazenda Pública pela Lei Estadual n.º 7603, de 

27 de dezembro de 2001.Preclusas as vias recursais, liberem-se os 

valores eventualmente bloqueados, expedindo o respectivo alvará de 

levantamento em favor da parte executada. Em hipótese de restrição por 

meio do RENAJUD, determino que seja providenciada as respectivas 

baixas.Certificado o trânsito em julgado, REMETAM-SE os autos à Central 

de Arrecadação e Arquivamento desta Comarca para as providências 

necessárias, nos termos do art. 5º e seguintes do Provimento nº 

12/2017-CGJ.Cumpra-se expedindo o necessário.Jauru/MT, 25 de junho 

de 2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 6384 Nr: 1353-78.2005.811.0047

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mauro Marçal de Faria

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ronaldo Nogueira Machado - 

OAB:5.311-B

 Vistos.

O processo veio concluso para despacho/decisão, contudo verifico que 

existem expedientes pendentes de cumprimento na decisão anterior.

Assim, cumpra-se integralmente a decisão retro.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 25 de junho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 30467 Nr: 286-34.2012.811.0047

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GDF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

Tendo em vista que decorreu o prazo de 01 (um) ano de suspensão do 

processo sem que o exequente tivesse encontrado bens passiveis de 

penhora, DETERMINO a remessa dos autos ARQUIVO, iniciando o prazo, 

desde então, da prescrição intercorrente, nos termos do art. 40, §2º, da 

Lei de 6.830/80 e da Súmula 314 do STJ.

Escoado o prazo de cinco anos, após o arquivamento, sem que sejam 

encontrados o endereço do devedor ou bens penhoráveis, DÊ-SE vista à 

exequente, para manifestação quanto ao decurso do prazo prescricional.

CONSIGNE-SE o arquivamento, com as respectivas datas na capa dos 

autos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 25 de junho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 31876 Nr: 685-29.2013.811.0047
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 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União Federal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gildo Dimas Faria

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

Tendo em vista que decorreu o prazo de 01 (um) ano de suspensão do 

processo sem que o exequente tivesse encontrado bens passiveis de 

penhora, DETERMINO a remessa dos autos ARQUIVO, iniciando o prazo, 

desde então, da prescrição intercorrente, nos termos do art. 40, §2º, da 

Lei de 6.830/80 e da Súmula 314 do STJ.

Escoado o prazo de cinco anos, após o arquivamento, sem que sejam 

encontrados o endereço do devedor ou bens penhoráveis, DÊ-SE vista à 

exequente, para manifestação quanto ao decurso do prazo prescricional.

CONSIGNE-SE o arquivamento, com as respectivas datas na capa dos 

autos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 25 de junho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 9056 Nr: 62-72.2007.811.0047

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Conselho Regional de Contabilidade de Mato Grosso - 

CRCMT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adalto Fernandes Telles

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Deluque Costa Pereira - 

OAB:8163

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

Tendo em vista que decorreu o prazo de 01 (um) ano de suspensão do 

processo sem que o exequente tivesse encontrado bens passiveis de 

penhora, DETERMINO a remessa dos autos ARQUIVO, iniciando o prazo, 

desde então, da prescrição intercorrente, nos termos do art. 40, §2º, da 

Lei de 6.830/80 e da Súmula 314 do STJ.

Escoado o prazo de cinco anos, após o arquivamento, sem que sejam 

encontrados o endereço do devedor ou bens penhoráveis, DÊ-SE vista à 

exequente, para manifestação quanto ao decurso do prazo prescricional.

CONSIGNE-SE o arquivamento, com as respectivas datas na capa dos 

autos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 25 de junho de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 30231 Nr: 37-83.2012.811.0047

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HBBS-BM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DdODMdC-M, DdOD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:OAB-MT 13.944-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:OAB-MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Guilherme da Silva - 

OAB:2994

 Vistos

Tendo em vista que o processo permaneceu suspenso por mais de 01 

(um) ano sem que a parte exequente indicasse bens passíveis de 

penhora, DETERMINO o ARQUIVAMENTO dos autos nos termos do art. 

921, §2º, do CPC, iniciando, desde então, a contagem do prazo da 

prescrição intercorrente, a teor do §4º, do art. 921, do mesmo Codex.

Escoado o prazo de cinco anos após o arquivamento sem que sejam 

encontrados o endereço do devedor ou bens penhoráveis, DÊ-SE vista à 

parte exequente, para manifestação quanto ao decurso do prazo 

prescricional (art. 921, §5º, CPC).

CONSIGNE-SE o arquivamento, com as respectivas datas na capa dos 

autos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 26 de junho de 2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 47273 Nr: 441-27.2018.811.0047

 AÇÃO: Pedido de Prisão Preventiva->Pedido de Prisão->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Autoridade Policial de Jauru

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronei Manoel da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROMILDO SOUZA GROTA - 

OAB:4333/B

 Vistos

Em atenção ao requerimento formulado pelo Ministério Público, 

encaminhe-se o aparelho telefônico à Pericia Oficial De Identificação 

Técnica – POLITEC – afim, de que realize a pericia de extração de dados.

 Cientifique a autoridade policial.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 26 de junho de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 31671 Nr: 461-91.2013.811.0047

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPdEdMG, EdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CL, PFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia Palmiro da Silva e Lima 

- OAB:Proc. Do Estado

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Faustino Lopes dos Santos - 

OAB:11.135, SAULO RONDON GAHYVA - OAB:13216

 Vistos.

Tendo em vista a interposição de recurso de apelação e que o recorrido 

CARLOS LUCATTO já apresentou suas contrarrazões (fls. 809/859), 

INTIME-SE o Ministério Público, para ficar ciente do recurso interposto, bem 

como, para, caso queira, apresentar contrarrazões no prazo de 30 (trinta) 

dias úteis (art. 180, CPC), contados a partir de sua intimação pessoal, por 

carga, remessa ou meio eletrônico (art. 183, §1º, CPC).

Apresentadas preliminares nas contrarrazões acerca de matérias 

decididas no curso da lide que não comportavam recurso de agravo de 

instrumento, INTIME-SE a parte contrária para se manifestar 

especificamente sobre esse ponto, no prazo de 15 (quinze) dias úteis (art. 

1.009, §2º, do CPC).

Caso o apelado interponha apelação adesiva, o apelante deverá ser 

intimado para contrarrazões no mesmo prazo de 15 (quinze) dias (art. 

1.010, § 2º, CPC).

Escoado o prazo sem manifestação, após certificação pela Secretaria, ou 

juntadas as contrarrazões sem preliminares ou sobre estas já tendo a 

parte contrária se manifestado, REMETAM-SE os autos ao egrégio Tribunal 

de Justiça, com nossas homenagens (art. 1.010, §3º, CPC).

Cumpra-se, às providências.

Jauru/MT, 26 de junho de 2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 33300 Nr: 611-38.2014.811.0047

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Michel Rodrigues de Barros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cláudia Graciela Correa 

Bento - OAB:OAB/MT 17873, DIONNE APARECIDA CARRIJO DE SOUZA 

- OAB:20644/O

 Vistos

INTIME-SE o reeducando, na pessoa de sua advogada, via DJe, para, nos 

termos do parecer ministerial (fls. 194), cumprir integral a pena que lhe foi 

imposta, a saber, pagamento da prestação pecuniária remanescente.

Apresentando o comprovante de pagamento, voltem os autos conclusos 

para extinção da punibilidade.

Cumpra-se, às providências.

Jauru/MT, 18 de junho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes
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 Cod. Proc.: 30468 Nr: 287-19.2012.811.0047

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A União

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Epaminondas da Costa Alecrim, 

Teofredo dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de Ação de EXECUÇÃO FISCAL proposta pela UNIÃO em 

desfavor de ESPÓLIO DE EPAMINONDAS DA COSTA ALECRIM, ambos 

devidamente qualificados nos autos.

Entre um ato e outro, a exequente informou o pagamento/cancelamento do 

crédito exequente, manifestando-se pela extinção e arquivamento da 

execução.

 É o relatório. Fundamento e decido.

De fato, tendo havido o pagamento/cancelamento do crédito pela parte 

executada, conforme se extrai dos informes acostados aos autos, outra 

medida não resta senão a extinção do feito nos termos dos arts. 924, 

inciso II, e 925, ambos do CPC.

Dessa forma, ante o integral cumprimento da obrigação, JULGO EXTINTA 

A EXECUÇÃO, com fundamento no artigo 924, II, do Código Processual 

Civil.

Caso haja valores bloqueados, determino o desbloqueio e a expedição do 

alvará em favor do executado, para levantamento. Em hipótese de 

restrição por meio do RENAJUD, determino que seja retirada.

Sem qualquer ônus para as partes a teor do art. 26, da Lei de Execuções 

Fiscais.

 Certificado o trânsito em julgado, REMETAM-SE os autos à Central de 

Arrecadação e Arquivamento desta Comarca para as providências 

necessárias, nos termos do art. 5º e seguintes do Provimento nº 

12/2017-CGJ.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 26 de junho de 2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 32242 Nr: 1100-12.2013.811.0047

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marinho Gomes Vilete

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thucydides Francisco 

Conceição Alvares - OAB:OAB/MT 4552, Uemerson Alves Ferreira - 

OAB:OAB/MT 14866

 Diante do exposto, acolho manifestação ministerial, e declaro EXTINTA A 

PUNIBILIDADE do acusado MARINHO GOMES VILETE, nos termos do art. 

89, §5º, da Lei nº 9.099/95, posto que foram cumpridas as condições por 

ele assumidas.Desnecessária a intimação pessoal do denunciado acerca 

da sentença extintiva da punibilidade. INTIME-SE seu defensor constituído 

via DJE, ou seu defensor dativo, pessoalmente (art. 980, §§4º e 7º, 

CNGC).Nos termos do artigo 336, caput, do Código de Processo Penal, o 

montante dado como fiança poderá ser utilizada para o pagamento das 

custas, indenização do dano, da prestação pecuniária e da multa, nesta 

ordem de preferência. Sendo assim, DETERMINO que o valor pago a titulo 

de fiança (fls. 25) seja destinado ao pagamento das custas processuais 

e, se eventualmente remanescer alguma quantia, que seja DEVOLVIDA ao 

denunciado, devendo ser previamente intimado para fornecer os dados 

bancários para transferência do respectivo valor.Caso necessário, 

OFICIE-SE a Autoridade Policial para que junte aos autos o comprovante de 

pagamento da fiança endereçada ao denunciado no APF.Certificado o 

trânsito em julgado, proceda-se as comunicações devidas ao Instituto 

Nacional de Identificação – INI, Delegacia de Policia, e ao Cartório 

Distribuidor, nos termos do art. 974, da CNGC.A tempo, determino que a 

Secretaria CUMPRA integralmente as determinações de fls. 

114.Cumpra-se, expedindo o necessário.Jauru/MT, 26 de junho de 2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 33208 Nr: 520-45.2014.811.0047

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Douglas dos Santos Ferreira, Geraldo Ferreira 

Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thucydides Francisco 

Conceição Alvares - OAB:OAB/MT 4552, Uemerson Alves Ferreira - 

OAB:OAB/MT 14866

 Diante do exposto, acolho manifestação ministerial, e declaro EXTINTA A 

PUNIBILIDADE dos acusados DOUGLA DOS SANTOS FERREIRA e 

GERALDO FERREIRA NETO, nos termos do art. 89, §5º, da Lei nº 9.099/95, 

posto que foram cumpridas as condições por eles assumidas.INTIME-SE 

da sentença, o Defensor dos sentenciados e o Ministério Público (§ 7º, do 

art. 980, da CNGC). Nos termos do artigo 336, caput, do Código de 

Processo Penal, o montante dado como fiança poderá ser utilizada para o 

pagamento das custas, indenização do dano, da prestação pecuniária e 

da multa, nesta ordem de preferência. Sendo assim, DETERMINO que o 

valor pago a titulo de fiança (fls. 55/56) seja destinado ao pagamento das 

custas processuais e, se eventualmente remanescer alguma quantia, que 

seja DEVOLVIDA aos denunciados, devendo ser previamente intimados 

para fornecer os dados bancários para transferência do respectivo 

valor.Caso necessário, OFICIE-SE a Autoridade Policial para que junte aos 

autos o comprovante de pagamento da fiança endereçada aos 

denunciados no APF.Certificado o trânsito em julgado, proceda-se as 

comunicações devidas ao Instituto Nacional de Identificação – INI, 

Delegacia de Policia, e ao Cartório Distribuidor, nos termos do art. 974, da 

CNGC.DETERMINO a DESTRUIÇÃO dos demais objetos apreendidos, uma 

vez que até a presente data não houve pedido de restituição.Após, 

observado se inexiste pendência nos autos a ser cumprida ou informada 

ao magistrado – CNGC, art. 1.697, REMETAM-SE os autos à Central de 

Arrecadação e Arquivamento desta Comarca para as providências 

necessárias, nos termos do art. 5º e seguintes do Provimento nº 

12/2017-CGJ. Cumpra-se, expedindo o necessário.Jauru/MT, 25 de junho 

de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 32396 Nr: 1266-44.2013.811.0047

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TFCA, UAF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thucydides Francisco 

Conceição Alvares - OAB:OAB/MT 4552, Uemerson Alves Ferreira - 

OAB:OAB/MT 14866

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arles Dias Silva - OAB:15764

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Thiago Silvestre Perrut, Gestor Judiciário, lotado na Vara Única da 

Comarca de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na forma 

da Lei, em cumprimento à legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e arts. 

701, XVIII, e 482, VI, ambos da CNGC], bem assim aos termos contidos nos 

Provimentos nº 52, 53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça deste Estado, IMPULSIONA os presentes autos, a fim de que:

1. Seja intimada a parte autora, por intermédio de seu(s) patrono(s), a fim 

de que efetue o pagamento referente à diligência do Oficial de Justiça, a 

ser recolhida mediante Guia de Pagamento emitida no site do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, no link “Emissão de Guias Online” e, em 

seguida, “Emissão de Guia de Diligência”, no prazo de 15 (quinze) dias, 

identificando o local da intimação de cada intimando(a), devendo ser 

acostado aos autos o respectivo comprovante, possibilitando, assim, o 

cumprimento do mandado a ser expedido nos autos;

2. Seja intimada, ainda, que a emissão da referida Guia de Pagamento 

deverá ser realizada de modo a constar a correta identificação do 

processo, sob pena de inviabilizar o cumprimento do respectivo mandado.

Jauru, 28 de junho de 2018.

Thiago Silvestre Perrut

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 45871 Nr: 1944-20.2017.811.0047

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DMC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto

 Diante da notícia de que os agentes prisionais responsáveis pela escolta 

do denunciado estarão participando de curso de “Defesa Pessoal” entre 

os dias 10, 11 e 12 de julho do corrente ano (fls. 131), e que a única 

viatura à disposição da Unidade Prisional será utilizada em tal evento, hei 

de ANTECIPAR a audiência anteriormente agendada nos autos para o dia 

09 de JULHO de 2018, às 14h00.

Expeça-se o necessário para a realização do ato, observando-se as 

determinações consignadas na decisão retro.

Cientifique o Ministério Público.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 47781 Nr: 727-05.2018.811.0047

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nair Azevedo de Moura, Ademir Tenorio, DEBORA 

SANTOS SOUZA, Porfirio Lemos de Queiroz, Adalto de Moraes, 

SILVANDES CANDIDO NABAS, Silvério Teixeira de Siqueira, ASSIS 

PEREIRA DA SILVA, MARLENE DA CONCEIÇÃO TORRES DO REGO, 

SEBASTIÃO ANTONIO DA SILVA, RONDIMAR APARECIDO DE ASSIS 

SILVA, LEANDRO PEREIRA CASTRO, JOSÉ CARLOS HORN, EZEQUIAS 

ALVES DE SOUZA, Rosilene Eliane dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVANILDA DE CAMPOS GUIMARÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CATIANE FELIX CARDOSO DE 

SOUZA - OAB:14131

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARLES DIAS SILVA - 

OAB:15764, Eder da Silva Gomes - OAB:OAB/MT n. 54022, SILENO 

REZENDE TAVARES - OAB:5652

 Em acolhimento da justificativa apresentada pela causídica que patrocina 

os interesses da parte embargante de que participará de audiência 

previamente agendada na Comarca de Comodoro/MT, e por considerar a 

complexidade da causa, bem como por inexistir advogado suplementar, 

REDESIGNO a audiência preliminar anteriormente agendada, para o dia 23 

de JULHO de 2018, às 13h30.

Mantenho inalterados os demais comandos da decisão retro.

 Expeça-se o necessário para a realização do ato.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Jauru/MT, 28 de junho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 48952 Nr: 1380-07.2018.811.0047

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paróquia Nossa Senhora do Pilar - Diocese de São Luiz 

de Cáceres, Padre Aguinaldo Assunção Neves

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONEL BENEDITO FERREIRA DE 

ARRUDA - OAB:10202

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

 A teor do art. 721 c/c 178 do Código de Processo Civil, COLHA-SE 

parecer do Ministério Público.

Cumpra-se, às providências.

Jauru/MT, 29 de junho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 47043 Nr: 304-45.2018.811.0047

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A, Diego Santos de 

Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Luiz dos Santos - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em vista da manifestação expressa das partes em não entabular acordo 

para por fim à presente demanda, passou a MM Juíza a proferir decisão 

nos seguintes termos:

Nos termos do artigo 335 do CPC, o réu poderá oferecer contestação, por 

petição, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a data da 

audiência de conciliação ou de mediação, ou da última sessão de 

conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, 

não houver autocomposição. Assim, não se tendo logrado êxito na 

formulação de acordo para solução consensual da lide, passa a fluir, 

desta data, o prazo para oferecimento de contestação. DEFIRO a juntada 

de documentos. Nesta oportunidade, sai a parte requerida intimada para 

comprovar nos autos o cumprimento da medida liminar deferida, no prazo 

de 05 (cinco) dias, na forma requerida pelo Ministério Público. INTIME-SE o 

Município de Jauru/MT, para manifestar interesse em se habilitar como 

litisconsorte ativo, nos termos do art. 5º, § 2º, da Lei 7.347/85. Publicada 

em audiência, saem os presentes intimados. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 48277 Nr: 1008-58.2018.811.0047

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOJÃO DOS MÓVEIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO FEDERAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jaime Santana Orro Silva - 

OAB:OAB/MT 6.072-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Deliberações:

A MM. Juíza proferiu a seguinte decisão:

Vistos. Trata-se de Carta Precatória oriunda do Juízo Federal da Primeira 

Vara da Subseção Judiciária de Cáceres/MT, com a finalidade de inquirir a 

testemunha arrolada pela parte autora, JUDSON SOUZA PERRUT. 

Considerando a ausência injustificada da parte autora, bem como de seu 

procurador, devolvo a presente missiva, no estado em que se encontra 

para as devidas deliberações do Juízo Deprecante. Proceda-se com as 

baixas e anotações devidas. Cumpra-se, às providências. Não havendo 

alegações de nulidades, saem os presentes intimados.

 Lido, achado e conforme, nada mais havendo a consignar, por 

mim,__________, João Mateus Freitas Costa, Estagiário de Nível Superior, 

foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

 Angela Maria Janczeski Góes

 Juíza de Direito

 Judson Souza Perrut

Testemunha

Comarca de Juscimeira

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 36701 Nr: 1476-53.2017.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DILMA CARLOS DE ALENCAR ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILARIO AMARAL NETO - 

OAB:20900/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kerolayne Lorrayne 

Castaldeli Gualberto - OAB:19873/O MT

 3.1. Ante o exposto, julgo PROCEDENTES os pedidos feitos na presente 

AÇÃO DE COBRANÇA COM PEDIDO TUTELA ANTECIPADA INAUDITA 

ALTERA PARTS proposta por DILMA CARLOS DE ALENCAR ALVES em 

face do MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA-MT, para CONDENAR o requerido ao 

pagamento das diferenças resultantes da conversão de cruzeiro real para 

URV, ocorrida no mês de março de 1994, no período compreendido aos 5 

(cinco) últimos anos anteriores ao ajuizamento da presente ação, no 
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percentual de 11,98% (onze inteiros e noventa e oito décimos por cento), 

que deverá incidir sobre todas as parcelas percebidas pela parte autora 

no mencionado período, a qualquer título, inclusive férias (terço 

constitucional), gratificação natalina e qualquer vantagem ou benefício 

assegurado em decorrência de lei, bem como incorporar definitivamente 

nos vencimentos da requerente referido percentual.3.2. Em relação às 

diferenças apuradas deverá incidir correção monetária, pelo INPC, desde 

o vencimento de cada parcela, e juros de mora de 6% (seis por cento) ao 

ano a partir da citação, aplicando-se, a partir de 30.06.09, as disposições 

da Lei nº. 11.960/09 para a correção monetária, uma vez que enquanto 

não houver a modulação dos efeitos da decisão proferida na ADI 4.357, 

deverá ser aplicada tal regramento. 3.3. Deixo de condenar a parte ré nas 

custas e despesas processuais por ser ela isenta, nos termos do artigo 

3º, inciso I, da Lei Estadual nº. 7.603/2.001, e condeno-a em honorários 

advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, 

com fulcro no artigo 85, § 2º, do novo Código de Processo Civil.3.4. 

Transitada em julgado, ao arquivo com as cautelas e anotações 

necessárias. 3.5. P.R.I.C.Juscimeira-MT, 29 de junho de 2018.Alcindo 

Peres da RosaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 36718 Nr: 1487-82.2017.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIO LUÍS ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILARIO AMARAL NETO - 

OAB:20900/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KEROLAYNE LORRAYNE 

CASTALDELI GUALBERTO - OAB:19873/O

 3.1. Ante o exposto, julgo PROCEDENTES os pedidos feitos na presente 

AÇÃO DE COBRANÇA COM PEDIDO TUTELA ANTECIPADA INAUDITA 

ALTERA PARTS proposta por MARCIO LUIS ALVES em face do MUNICÍPIO 

DE JUSCIMEIRA-MT, para CONDENAR o requerido ao pagamento das 

diferenças resultantes da conversão de cruzeiro real para URV, ocorrida 

no mês de março de 1994, no período compreendido aos 5 (cinco) últimos 

anos anteriores ao ajuizamento da presente ação, no percentual de 

11,98% (onze inteiros e noventa e oito décimos por cento), que deverá 

incidir sobre todas as parcelas percebidas pela parte autora no 

mencionado período, a qualquer título, inclusive férias (terço 

constitucional), gratificação natalina e qualquer vantagem ou benefício 

assegurado em decorrência de lei, bem como incorporar definitivamente 

nos vencimentos do requerente referido percentual.3.2. Em relação às 

diferenças apuradas deverá incidir correção monetária, pelo INPC, desde 

o vencimento de cada parcela, e juros de mora de 6% (seis por cento) ao 

ano a partir da citação, aplicando-se, a partir de 30.06.09, as disposições 

da Lei nº. 11.960/09 para a correção monetária, uma vez que enquanto 

não houver a modulação dos efeitos da decisão proferida na ADI 4.357, 

deverá ser aplicada tal regramento. 3.3. Deixo de condenar a parte ré nas 

custas e despesas processuais por ser ela isenta, nos termos do artigo 

3º, inciso I, da Lei Estadual nº. 7.603/2.001, e condeno-a em honorários 

advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, 

com fulcro no artigo 85, § 2º, do novo Código de Processo Civil.3.4. 

Transitada em julgado, ao arquivo com as cautelas e anotações 

necessárias. 3.5. P.R.I.C.Juscimeira-MT, 29 de junho de 2018.Alcindo 

Peres da RosaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 35107 Nr: 755-04.2017.811.0048

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO-BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIENE DOURADO LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Defiro o pleito contido no petitório de Ref: 32. Assim, suspendo o feito 

pelo prazo de 90 (noventa) dias.

2. Após o decurso do prazo supra sem manifestação, intime-se a parte 

autora para requerer o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

3. Findo o prazo assinalado no item "2" com ou sem manifestação, 

venham-me os autos conclusos para deliberações.

4. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 29 de junho de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 3157 Nr: 296-56.2004.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE MARIA PEREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADÃO SANCHES BRANDÃO, JURANDIR 

MOREIRA PINTO, JOSE APARECIDO ROMERO, VALDECILA LOPES PINTO, 

CLEUZA DIVINA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luzia Stella Muniz - OAB:4273-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE CARVALHO - 

OAB:1792-A, LUANA LIPORACE PIRES DA SILVA - OAB:MT-12223

 Vistos, etc.

 1. Intimem-se a parte autora para que junte aos autos comprovação do 

alegado à fl. 102, no prazo de 15 (quinze) dias.

 2. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 23641 Nr: 1624-06.2013.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADÃO ALVES ARRAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:17553/MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:11003/A, VALDIR SCHERER - OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

1. Trata-se de Pedido de Isenção de Custas e Taxas Judiciárias feito pelo 

executado.

 É o relatório. Fundamento. DECIDO.

2.1. Analisando as razões suscitadas pela parte litigante, entendo que o 

presente Pedido de Isenção de Custas e Taxas Judiciárias não merece o 

escudo jurisdicional.

Com efeito, dispõe o artigo 4.º da Lei n.º 1.060/50 que “a parte gozará dos 

benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação, na 

própria petição inicial, de que não está em condições de pagar as custas 

do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua 

família.”

Esta simples afirmação não obriga o magistrado a conceder os benefícios 

se outras provas lhe convençam que o requerente não preenche os 

requisitos exigidos pela lei.

In casu, entretanto, entendo que o executado não se enquadra na 

hipótese albergada pela lei. Por outro lado, os peticionante não faz 

qualquer prova de que não tem condições financeiras de arcar com as 

despesas processuais sem comprometer o sustento próprio e de sua 

família.

 Deste modo, uma vez que não foi provada a incapacidade dos 

executados em suportar a presente execução, o pedido principal deve ser 

julgado improcedente, cabendo, no entanto, o parcelamento, conforme o 

requerido.

3. Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE o Pedido de Isenção de Custas e 

Taxas Judiciárias intentando pelo executado feito às fls. 33/36, 

determinando o prosseguimento do feito até a satisfação integral do 

débito, no entanto deferindo o pedido de parcelamento do débito em 06 

(seis) parcelas mensais.

4. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 30318 Nr: 452-24.2016.811.0048
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS VALE DO CERRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARCAL - 

OAB:13311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Trata-se de ação de execução por quantia certa contra devedor 

solvente, com as partes já qualificadas nos autos.

2. O autor pugna pela extinção do presente sem julgamento do mérito, com 

o arquivamento definitivo dos autos, uma vez que o mesmo, não tem mais 

interesse no prosseguimento do feito, tendo em vista o falecimento do 

executado.

3. Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução do 

mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Novo Código de Processo 

Civil.

4. Condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas 

processuais. Sem honorários advocatícios.

5. Após o trânsito em julgado procedendo-se as anotações de estilo, 

dando-se baixa e arquivando-se os autos.

6. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Juscimeira - MT, 29 de junho de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 26031 Nr: 152-96.2015.811.0048

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA CLEUSA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARINALVA FERREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAREN KELLY ROSSATTO DOS 

SANTOS - OAB:19204/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEYVER ALMEIDA DOS ANJOS 

- OAB:15310

 Impulsiono os presentes autos, a fim de INTIMAR as partes para 

requererem o que entender de direito, no prazo legal, sob pena de 

arquivamento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 35466 Nr: 932-65.2017.811.0048

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISRAEL ALIMENTOS LTDA, DANIEL BORGES 

SEVERINO, TATIANA MOREIRA DA COSTA BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILSON HUGO RODRIGO 

SILVA - OAB:72415

 Nos termos da legislação vigente, Provimento n.º 56/2007-CGJ e Ordem 

de Serviço n.º 02/2013J, abro vista dos autos à parte autora para 

impugnar a contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 41666 Nr: 291-43.2018.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ANGELICA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAUCIA DINIZ DE MORAES - 

OAB:16343

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO DE SOUSA - 

OAB:11319

 3.1. ANTE O EXPOSTO, julgo improcedente o pedido contido na inicial, 

conforme fundamentação supra.3.2. Deixo de condenar a parte autora no 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios por ser 

beneficiária da justiça gratuita.3.3. Com o trânsito em julgado e observadas 

as formalidades legais, arquivem-se.3.4. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Juscimeira – MT, 29 de junho de 2018.Alcindo Peres 

da RosaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 33255 Nr: 1802-47.2016.811.0048

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL GAZIN 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VICTOR ALMEIDA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ROBERTO ROMÃO - 

OAB:209551, RICARDO KAWASAKI - OAB:15729

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, Provimento n.º 56/2007-CGJ e Ordem 

de Serviço n.º 02/2013, impulsiono os autos a fim de abrir vista dos autos 

a parte autora no prazo legal, manifestar sobre a certidão do oficial de 

justiça de Ref. 25.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 34454 Nr: 431-14.2017.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WCRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JNDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAQUEL SOUZA NASCIMENTO 

CAMARGO - OAB:22193/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos EVERTON 

CELESTINO RIBAMAR DE SOUZA contra decisão prolatada (Ref: 46), 

visando à sua alteração, sob alegação de evidente omissão, vez que não 

se manifestou quanto aos honorários advocatícios.

Foi o relatório. Fundamento. Passo à decisão.

2. Os Embargos de Declaração tal como esculpido no Código de Processo 

Civil possui caráter supletivo e sobretudo periférico, o objetivando a 

manifestação sobre ponto obscuro, contraditório ou omisso, porventura 

existente na decisão em sentido amplo.

Nesse passo, faz-se necessário salientar que tal possibilidade se limita às 

hipóteses de correção de vícios de omissão e contradição, haja vista que, 

sendo constatada a ocorrência de obscuridade, seu saneamento importa, 

apenas, o esclarecimento do quanto foi decidido, sem permitir a análise de 

elementos desconsiderados, tampouco à adoção de um, dentre 

posicionamentos conflitantes. Em síntese, o saneamento da obscuridade 

significa mero esclarecimento do julgado.

Verifica-se, entretanto, a inexistência dos citados vícios na decisão 

atacada, vez que a embargante visa à alteração, sob alegação de 

evidente omissão, vez que este Juízo não arbitrou os honorários 

advocatícios.

Destarte, os embargos de declaração devem ser improvidos, uma vez que 

foram opostos apenas com o intuito de modificar a decisão proferida por 

este Juízo o que, como dito em linhas volvidas, não coadunam com a 

finalidade do recurso em pauta.

3. DISPOSITIVO

3.1. Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.022, do Novo Código de 

Processo Civil, conheço dos Embargos, mas nego-lhe provimento, 

determinando o prosseguimento da decisão embargada.

3.2. Considerando que não comprovado o manifesto caráter protelatório, 

deixo de condenar o embargante na multa prevista no artigo 1026, 

parágrafo segundo, do Novo Código de Processo Civil.

3.3. Intimem-se. Cumpra-se a decisão anteriormente prolatada.

Juscimeira – MT, 29 de junho de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa
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 Cod. Proc.: 21479 Nr: 594-67.2012.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELIO CAVALCANTI GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMAILTA REZENDE SILVA, REINALDO ALVES 

MENDES, ALBERTINO GOULART FIGUEIREDO, CECÍLIA BONIFÁCIO 

CARRIJO FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHARLES DANILO LOPES LEITE - 

OAB:5270

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE CARVALHO - 

OAB:1792-A

 Vistos, etc.

Efetuando consulta no sistema on-line, constato que houve o bloqueio total 

no montante de R$ 6.750,00.

 Procedo então, através do sistema on-line, solicitação de transferência do 

montante para a conta única deste juízo.

 Sem prejuízo de tal providência, intime-se o executado informando a 

penhora efetivada, podendo o mesmo apresentar embargos no prazo legal 

(art. 915, NCPC).

 Apresentados os embargos, certifique-se, intimando o exeqüente para se 

manifestar em igual prazo (art. 920, NCPC). Não havendo embargos, 

certifique-se e diga o exeqüente em 05 dias.

 Consigne-se que o montante somente será levantado mediante 

autorização judicial expressa, devendo por conseqüência se manter 

depositado até ordem judicial contrária.

 Oficie-se o Sr (a). Escrivão a Conta Única do e. Tribunal de Justiça, 

informando a penhora do valor supra-mencionado, bem como a solicitação 

para que o referido valor seja depositado junto a conta única vinculada a 

este processo.

Junte-se cópia do termo da pesquisa on-line.

Intime-se a parte exeqüente e executada desta decisão.

 Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 30095 Nr: 406-35.2016.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIO CARLOS ALVES CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO SILVA DO PRADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MULLENA CRISTINA MARTINS 

DOS SANTOS - OAB:21363

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALENCAR LIBANO DE PAULA - 

OAB:16175, BRUNNA LUIZA QUEIROZ MOLATO - OAB:18396/0

 Vistos.

1. Certifique-se o trânsito em julgado da sentença.

2. Feito isso, arquive-se o presente processo, com as baixas e anotações 

de estilo.

3. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 29 de junho de 2018.

ALCINDO PERES DA ROSA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 33232 Nr: 1789-48.2016.811.0048

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL BORGES SEVERINO EIRELI, DANIEL 

BORGES SEVERINO, TATIANA MOREIRA DA COSTA BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Intime-se a parte autora por meio de seu patrono, para requerer o que 

entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

2. Após, conclusos para deliberações.

3. Intimem-se. Cumpra-se.

Juscimeira - MT, 29 de junho de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 6384 Nr: 1089-24.2006.811.0048

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO TRIÂNGULO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MERCADO SANTINI LTDA - ME, VANDER 

MÁRCIO DA SILVA, ESPÓLIO DE DÉBORA CRISTINA SANTINI DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO 

- OAB:152305

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CHARLES SALDANHA 

HANDELL - OAB:13383/MT, LEONARDO DA SILVA CRUZ - 

OAB:6660/MT

 Vistos, etc.

1. Considerando as disposições contidas nos Provimentos nºs. 84 e 

86/2014-CGJ, intime-se a parte exequente, pessoalmente através de seu 

procurador(a) legal, para no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, dar 

prosseguimento ao feito, sob pena de extinção.

2. Cumpre-me advertir que no prazo supra assinalado, o(a) procurador(a) 

da parte requerente deverá indicar a providencia efetiva e apta ao 

prosseguimento regular da execução, não sendo suficiente para esse fim 

mero pedido de vista dos autos ou novo requerimento de suspensão. 

(Artigo 1º, §2º do Provimento nº. 84/2014-CGJ.)

3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 22225 Nr: 246-15.2013.811.0048

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOISÉS DOS SANTOS & CIA LTDA/ME, 

MOISÉS DOS SANTOS, ARACY MARIA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMÁZ - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEYVER ALMEIDA DOS ANJOS 

- OAB:15.130

 Vistos, etc.

1. Trata-se de Execução Fiscal com as partes já qualificadas.

2. O exequente informa este juízo, de forma expressa, que houve 

pagamento do débito pela parte devedora.

3. ANTE O EXPOSTO, com base no artigo 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução de mérito, uma vez 

que satisfeita a dívida pela parte devedora, tornando sem efeito, por 

corolário, eventuais penhoras/arrestos realizados nos autos.

4. Defiro o pedido retro, para que seja expedido alvará judicial para o 

levantamento, em favor da parte devedora, da quantia penhorada e 

depositada em conta vinculada ao presente feito, de tudo certificando.

5. Custas e despesas processuais pela parte executada. Sem honorários 

advocatícios.

6. Após o trânsito em julgado e, certifique-se, procedendo-se as 

anotações de estilo, dando-se baixa e arquivando-se os autos.

7. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Comarca de Marcelândia

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 76076 Nr: 1033-79.2018.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EZEQUIAS SOUZA RIBEIRO, DONIZETE JUNIOR 

MARTINS, MÔNICA EDUARDO MARTINS, ROMARIO EDUARDO PEREIRA, 

ADRIEL ROMÃO BORGES, LINDALVA SOUSA, RONALDO EDUARDO 

PEREIRA, Fabio Jaildo Maia Brito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO BATISTA SANTOS 

SOUZA - OAB:22806/O

 Vistos, etc.

Diante do pedido equivocado dos réus Donizete Júnior Martins e Ezequias 

Souza Ribeiro, os quais protocolizaram perante este juízo, através de seu 

advogado, habeas corpus, com escopo de obter ordem de liberdade, com 

fulcro na resolução TJ/MT/TP 03/2018, determino:

 1-Proceda-se o desentranhamento dos documentos às fls.221/241, para 

que seja efetuada a entregue dos mesmos ao causídico peticionante;

 2-Intime-se o advogado peticionante para que no prazo de 05 (cinco) dias 

retire junto à secretaria os documentos acima mencionados, sob pena de 

descarte.

 3- Dê baixa no protocolo, e, sendo caso, certifique-se o decurso do prazo 

acima.

 Destarte, por oportuno, informo que este juízo não detém de meios 

eletrônicos e nem sistema para proceder à remessa ao Tribunal de Justiça 

da respectiva manifestação, conforme certidão às fls. 242.

 Por fim, à secretaria para cumprimento das determinações à fl.220, com 

urgência, em razão de tratar-se de processo de réu preso.

 Cumpra-se. Intimem-se.

Marcelândia/MT, 29 de junho de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 64693 Nr: 55-10.2015.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LID

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jadeir Cangussu Nogueira - 

OAB:6739-A/MT, MARIELI MODESTO FRANCISCATTO - OAB:OAB/MT 

18403-0

 DELIBERAÇÃO:

Após deliberações das partes, o MM. Juiz proferiu a seguinte decisão:

Vistos, etc.

Defiro a dispensa das testemunhas da acusação.

Alegações finais de forma oral pelo Ministério Público, conforme gravação 

em mídia.

Vista à Defesa para alegações finais no prazo legal.

Após, voltem os autos conclusos para a sentença.

Nada mais havendo a constar, o MM. Juiz determinou que às 18h00min 

encerrasse o presente termo, que, depois de lido e achado conforme, vai 

devidamente assinado. Eu, Gustavo Espíndola Benício, Estagiário do 

Gabinete, que digitei o presente termo.

Marcelândia/MT, 28 de junho de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 71463 Nr: 379-29.2017.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANDERSON CENA FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jadeir Cangussu Nogueira - 

OAB:6739-A/MT

 DELIBERAÇÃO:

Após deliberações das partes, o MM. Juiz proferiu a seguinte decisão:

Vistos, etc.

Solicitem-se informações e Aguarde-se o retorno das cartas precatórias 

das testemunhas Gleiciane Ribeiro Rocha e Andre Razo Mesquita 

Cassiano. Após, vista às partes para alegações finais no prazo legal de 

forma sucessiva. Em seguida, voltem os autos conclusos para a 

sentença.

Nada mais havendo a constar, o MM. Juiz determinou que às 17h10min 

encerrasse o presente termo, que, depois de lido e achado conforme, vai 

devidamente assinado. Eu, Gustavo Espíndola Benício, Estagiário do 

Gabinete, que digitei o presente termo.

Marcelândia/MT, 28 de junho de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 44780 Nr: 531-92.2008.811.0109

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMILIO SCHICHL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VICENTE APARECIDO FRANCISCO COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lanereuton Theodoro Moreira 

- OAB:MT-9.667-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO SILVA FERREIRA - 

OAB:11538/MT, Graziela Filipetto Boucahrdet - OAB:7.248/MT

 Vistos, etc.

Em cumprimento a decisão Superior (fl.165/173), que anulou a sentença 

proferida à fl.116, INTIME-SE a parte embargante para emendar a inicial, no 

prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art.284/73 do antigo Código de 

Processo Civil, rito este que norteia os presentes autos, para que traga a 

lide à respectiva planilha de cálculo.

Após, em igual prazo, intime-se a parte embargada para manifestação.

Certifique-se o decurso de prazo, caso necessário, após, conclusão.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 28 de junho de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 68712 Nr: 21-94.1999.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CALDATO S/A INDÚSTRIA DE MADEIRAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARINA SILVIA DE SOUZA - 

OAB:3516/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Face ao exposto, e, ante a ausência de quaisquer das hipóteses 

previstas no artigo 1022 do Código de Processo Civil, REJEITO os 

embargos de declaração opostos, mantendo-se in totum a decisão 

embargada.Publique-se. Intimem-se.Marcelândia-MT, 28 de junho de 

2018.Rafael Siman CarvalhoJuiz de Direito Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 47186 Nr: 968-02.2009.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS 

RECURSOS NATURAIS - IBAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Emerson Brentan Prates

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOLANGE DE HOLANDA ROCHA - 

OAB:9893-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REGINALDO ALVES - 

OAB:15508-O/MT

 Vistos etc.

Defiro as solicitações à fl. 104, no que tange a busca de informações 

quanto a existência de bens.

Destarte, à secretaria para expeça os respectivos ofícios para as 

entidades indicadas às fls. 104.

Após, com a resposta, volte concluso para análise dos demais pedidos.

Marcelândia/MT, 28 de junho de 2018.

 Rafael Siman Carvalho

 Juiz de Direito Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 28032 Nr: 1282-50.2006.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ REIS MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gerson Valério Pouso - 

OAB:Procurador, Olga Geny de Almeida Alves - OAB:2.606 MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lanereuton Theodoro 

Moreira - OAB:MT-9.667-B

 Vistos etc.

Intime-se o exequente para informar o cumprimento do acordo, no prazo 

de 05 (cinco) dias.

Informo que a inércia fará presunção de adimplemento.

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se, após, com URGÊNCIA, 

volte concluso para desbloqueio dos valores, sendo o caso, conforme 

requerido pelo executado à fl.243.

 Marcelândia/MT, 28 de junho de 2018.

 Rafael Siman Carvalho

 Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 49566 Nr: 102-23.2011.811.0109

 AÇÃO: Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HILDA MARCOSSI DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO LUIS TIETZ - 

OAB:7809/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Trata-se de execução e cumprimento de sentença promovida por HILDA 

MARCOSSI DE OLIVIERA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS (fls.142/144), lastreada na sentença proferida, que 

condenou o requerido/executado na obrigação de “concessão de 

aposentadoria por idade.”.

Assim, DETERMINO:

1) INTIME-SE a executada para, se desejar, embargar a execução no 

prazo de 30 dias (art. 536, § 1º, CPC).

2) Apresentada impugnação (art. 536, § 4º, CPC), façam-me os autos 

CONCLUSOS.

Marcelândia/MT, 28 de junho de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 62408 Nr: 1091-58.2013.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDILMA DO LAGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/MT, RAFAEL WASNIESKI - OAB:15469-A/MT, RICARDO 

ROBERTO DALMAGRO - OAB:12205-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de execução e cumprimento de sentença promovida por EDILMA 

DO LAGO em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS 

(fls.130/136), lastreada na sentença proferida, que condenou o 

requerido/executado na obrigação de “concessão de aposentadoria por 

invalidez.”.

Assim, DETERMINO:

1) INTIME-SE a executada para, se desejar, embargar a execução no 

prazo de 30 dias (art. 536, § 1º, CPC).

2) Apresentada impugnação (art. 536, § 4º, CPC), façam-me os autos 

CONCLUSOS.

Marcelândia/MT, 28 de junho de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 61342 Nr: 40-12.2013.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SRED TRANSPORTES LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andrei César Dominguez - 

OAB:8094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCIELE MARCONI MARIO 

- OAB:18.812-B

 Vistos, etc.Diante do declínio da nomeação (fl.65), defiro, e, não sendo 

possível a nomeação da Defensoria Pública NOMEIO o Dr. LANEREUTON 

THEODORO MOREIRA para promover a defesa do interesse do executado 

Sred Transportes Ltda- ME.Tomando em conta a natureza da causa, FIXO 

os honorários do mencionado advogado em 5 URH.Nos termos do artigo 2º 

do Provimento nº 09/2007/CGJ, o advogado nomeado para o munus 

público não caberá os privilégios processuais garantidos aos Defensores 

Públicos. Deixo consignado os termos dos §§ 1º e 4º do mencionado 

provimento, para fins de conhecimento e advertência aos advogados 

nomeados:(...)Registre-se, também, que são obrigações fundamentais 

para a percepção da remuneração ora arbitrada (artigo 6º do Provimento 

09/2007/CGJ): 1) patrocinar a causa do beneficiário com zelo e diligência, 

usando de todos os recursos técnico-profissionais, até decisão final, 

inclusive de instâncias superiores, se for o caso; 2) não receber do 

beneficiário qualquer remuneração a título de honorários profissionais. 

Assim, o descumprimento dessas obrigações importará na substituição do 

Defensor Dativo e na perda do direito à remuneração, com devolução de 

eventual valor recebido, devidamente corrigido, sem prejuízo das sanções 

administrativas, penais e disciplinares.Oportunamente, na sentença do 

presente feito, será determinada a expedição de certidão em favor do 

Defensor Dativo, com o valor total e corrigido dos honorários que lhe são 

devidos, para cobrança junto ao Estado de Mato Grosso.1)ANOTE-SE a 

presente nomeação no relatório a ser encaminhado semestralmente à 

Corregedoria-Geral da Justiça, nos termos do artigo 7º, do referido 

Provimento.2)INTIMEM-SE o advogado mencionado para requerer o 

direito.3)Considerando as manifestações da advogada nomeada à fl. 45, 

fixo os honorários em 02 URH, expeça-se respectiva certidão.4)Após, 

façam-me os autos conclusos.CUMPRA-SE expedindo o 

necessário.Marcelândia/MT, 28 de junho de 2018. Rafael Siman Carvalho 

Juiz de Direito Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 46204 Nr: 1945-28.2008.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOCO INDUSTRIA COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO 

DE MADEIRAS LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FAUSTO NOBRES DA SILVA - 

OAB:5327-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REGINALDO ALVES - 

OAB:15508-O/MT

 Vistos, etc.Diante do declínio da nomeação (fl.40), defiro, e, não sendo 

possível a nomeação da Defensoria Pública NOMEIO o Dr. ELITON 

REZENDE para promover a defesa do interesse do executado Socó 

Indústria Comércio e Exportação de Madeiras LTDA.Tomando em conta a 

natureza da causa, FIXO os honorários do mencionado advogado em 5 

URH.Nos termos do artigo 2º do Provimento nº 09/2007/CGJ, o advogado 

nomeado para o munus público não caberá os privilégios processuais 

garantidos aos Defensores Públicos. Deixo consignado os termos dos §§ 

1º e 4º do mencionado provimento, para fins de conhecimento e 

advertência aos advogados nomeados(...).Registre-se, também, que são 

obrigações fundamentais para a percepção da remuneração ora arbitrada 

(artigo 6º do Provimento 09/2007/CGJ): 1) patrocinar a causa do 

beneficiário com zelo e diligência, usando de todos os recursos 

técnico-profissionais, até decisão final, inclusive de instâncias superiores, 

se for o caso; 2) não receber do beneficiário qualquer remuneração a 

título de honorários profissionais. Assim, o descumprimento dessas 

obrigações importará na substituição do Defensor Dativo e na perda do 

direito à remuneração, com devolução de eventual valor recebido, 

devidamente corrigido, sem prejuízo das sanções administrativas, penais e 

disciplinares.Oportunamente, na sentença do presente feito, será 

determinada a expedição de certidão em favor do Defensor Dativo, com o 

valor total e corrigido dos honorários que lhe são devidos, para cobrança 

junto ao Estado de Mato Grosso.1)ANOTE-SE a presente nomeação no 

relatório a ser encaminhado semestralmente à Corregedoria-Geral da 
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Justiça, nos termos do artigo 7º, do referido Provimento.2)INTIMEM-SE o 

advogado mencionado para requerer o direito.3)Após, façam-me os autos 

conclusos.CUMPRA-SE expedindo o necessário.Marcelândia/MT, 28 de 

junho de 2018. Rafael Siman Carvalho Juiz de Direito Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 61394 Nr: 92-08.2013.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOCO INDUSTRIA COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO 

DE MADEIRAS LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andrei César Dominguez - 

OAB:8094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REGINALDO ALVES - 

OAB:15508-O/MT

 Vistos, etc.Diante do declínio da nomeação (fl.47), defiro, e, não sendo 

possível a nomeação da Defensoria Pública NOMEIO o Dr. ELITON 

REZENDE para promover a defesa do interesse do executado Soco 

Indústria Comércio e Exportação de Madeiras LTDA.Tomando em conta a 

natureza da causa, FIXO os honorários do mencionado advogado em 5 

URH.Nos termos do artigo 2º do Provimento nº 09/2007/CGJ, o advogado 

nomeado para o munus público não caberá os privilégios processuais 

garantidos aos Defensores Públicos(...).Registre-se, também, que são 

obrigações fundamentais para a percepção da remuneração ora arbitrada 

(artigo 6º do Provimento 09/2007/CGJ): 1) patrocinar a causa do 

beneficiário com zelo e diligência, usando de todos os recursos 

técnico-profissionais, até decisão final, inclusive de instâncias superiores, 

se for o caso; 2) não receber do beneficiário qualquer remuneração a 

título de honorários profissionais. Assim, o descumprimento dessas 

obrigações importará na substituição do Defensor Dativo e na perda do 

direito à remuneração, com devolução de eventual valor recebido, 

devidamente corrigido, sem prejuízo das sanções administrativas, penais e 

disciplinares.Oportunamente, na sentença do presente feito, será 

determinada a expedição de certidão em favor do Defensor Dativo, com o 

valor total e corrigido dos honorários que lhe são devidos, para cobrança 

junto ao Estado de Mato Grosso.1)ANOTE-SE a presente nomeação no 

relatório a ser encaminhado semestralmente à Corregedoria-Geral da 

Justiça, nos termos do artigo 7º, do referido Provimento.2)INTIMEM-SE o 

advogado mencionado para requerer o direito.3)Após, façam-me os autos 

conclusos.CUMPRA-SE expedindo o necessário.Marcelândia/MT, 28 de 

junho de 2018. Rafael Siman Carvalho Juiz de Direito Substituto

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 65516 Nr: 553-09.2015.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORECI CORREA VALENZUELA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JORECI CORREA VALENZUELA, Cpf: 

00071431179, Rg: 001047771, Filiação: Izabelino da Rosa Valenzuela e de 

Lidia Gonçalves Correa, data de nascimento: 26/04/1975, brasileiro(a), 

natural de Tacuru-MS, casado(a), operador de máquinas pesadas, 

Telefone (66) 9602-4940. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Consta nos autos do termo circunstânciado incluso que, 

no dia 03 de maio de 2015, o denunciado JORECI CORREA VALENZUELA 

entregou a direção de veículo automotor a pessoa não habilitada. Na data 

de 03 de maio de 2015, durante o período vespertino, o acusado solicitou 

ao seu filho Fernando Pereira Valenzuela, menor de idade, que 

conduzisse sua motocicleta da Comunidade Matrinchã até a sua 

residência, situada na área urbana de Marcelândia-MT. Na ocosião, o 

menor contava com apenas 16 anos de idade. Nessa toada, por conduzir 

de forma temerária a motocicleta na Avenida Colonizador José Bianchini, 

Centro, Marcelândia/MT, empinando-a, Fernando Pereira Valenzuela foi 

abordado pela Polícia Militar, que constatou na ocasião que o menor não 

possui carteira de habilitação. Cabe destacar, por oportuno, que o 

denunciado JORECI CORREA VALENZUELA confessou a prática delituosa 

perante a autoridade policial. Diante do exposto, o Ministério Público do 

Estado do Mato Grosso denuncia JORECI CORREA VALENZUELA, como 

incurso nas sanções do artigo 310 do Código de Trânsito Brasileiro.

Despacho: Existe determinação judicial a cumprir, fls. 52, a Secretaria para 

ato do ofício.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, GERALDO ALVES 

COLAÇO JUNIOR, digitei.

Marcelândia, 27 de junho de 2018

Lovania Beatriz Zeretzki Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 971/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 64897 Nr: 174-68.2015.811.0109

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS NORTE MATOGROSSENSE-SICRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOUGLAS BONMANN DE LIMA, TANIA 

BONMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007 – CGJ, 

impulsiono este feito para intimar o Autor para que no prazo de 10 (dez) 

dias efetue o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça no valor de 

R$ 20,00 (vinte reais), acessando o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionando o menu SERVIÇOS na barra superior, 

escolhendo a opção GUIAS que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação, onde o usuário selecionará Emissão de Guia de 

Diligência.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 69193 Nr: 810-97.2016.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAM MADEIRAS LTDA - ME, FLÁVIO ALVES 

GODOY, TANIA MAGDA OLIVEIRA GODOY, CLÓVIS NEVES TAVARES, 

JERRI ADRIANE MACIEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JAM MADEIRAS LTDA - ME, CNPJ: 

02586118000179, Inscrição Estadual: 13.181.829-5, atualmente em local 

incerto e não sabido FLÁVIO ALVES GODOY, Cpf: 60131071904, Rg: 

4.325.197-0, brasileiro(a), casado(a), industrial madeireiro, atualmente em 

local incerto e não sabido CLÓVIS NEVES TAVARES, Cpf: 49637223134, 

Rg: 0467023-0, Filiação: Josefa Tavares de Lira e Filinto Souza Neves, 

data de nascimento: 25/09/1963, brasileiro(a), natural de Arenapolis-MT, 

solteiro(a), comerciante, atualmente em local incerto e não sabido TANIA 

MAGDA OLIVEIRA GODOY, Cpf: 42926505191, Filiação: Maria da 

Conceição Oliveira, brasileiro(a), casado(a) e atualmente em local incerto e 

não sabido JERRI ADRIANE MACIEL, Cpf: 45991081115, Rg: 1169361-4, 

Filiação: Maria Socorro Moreira e João Ferreira Maciel, data de nascimento: 

30/12/1968, brasileiro(a), natural de Uneiras do Oeste-PR, solteiro(a), 

comerciante. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 09/08/2016.
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RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de JAM 

MADEIRAS LTDA - ME, FLÁVIO ALVES GODOYE OUTROS, na quantia 

abaixo especificada, referente ao débito de CDA n° 20154495, inscrito(s) 

na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 20154495/2015.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 07/04/2015

 - Valor Total: R$ 74.786,40 - Valor Atualizado: R$ 74.786,40 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Diante da solicitação de fl. 15/16, DEFIRO o pedido de 

citação dos sócios nos endereços informados à fl. 07v, sócios estes 

relacionados na CDA de fl. 15/16.Determino, ainda, a CITAÇÃO da 

empresa em nome de um dos sócios elencados na CDA.Após a citação e 

o prazo para pagamento, voltem os autos conclusos para a decisão do 

pedido de fls. 17.CUMPRA-SE expedindo o necessário.Marcelândia/MT, 04 

de junho de 2018.Rafael Siman CarvalhoJuiz de Direito Substituto

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, HIGNO PIRES ALVES, 

digitei.

Marcelândia, 29 de junho de 2018

Lovania Beatriz Zeretzki Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 29397 Nr: 2358-12.2006.811.0109

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSÓRCIO NACIONAL SUZUKI MOTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON CÂNDIDO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Boabaid Bertazzo - 

OAB:8794-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CONSÓRCIO NACIONAL SUZUKI MOTOS 

LTDA, CNPJ: 57723801000100. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da(s) parte(s) acima qualificada(s), atualmente 

em lugar incerto e não sabido, para dar(em) prosseguimento ao feito 05 

DIAS, sob pena de extinção, na forma do art. 267,II, do CPC, pois esse 

encontra-se paralisado há mais de 01 (um) ano, devendo para tanto PARA 

DAR ANDAMENTO NO FEITO, SOB PENA DE EXTINÇÃO.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, HIGNO PIRES ALVES, 

digitei.

Marcelândia, 29 de junho de 2018

Lovania Beatriz Zeretzki Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

Comarca de Matupá

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 31/2018

 Excelentíssima Senhora Doutora Suelen Barizon – MMª. Juíza de Direito e 

Diretora do Foro da Comarca de Matupá, Estado de Mato Grosso, no uso 

de suas atribuições legais;

CONSIDERANDO a programação das férias da servidora JESSICA 

SCHAUANI LOPES, matricula 25589, Distribuidora/Contadora/Partidora 

responsável pelo Cartório Distribuidor no período de 25.06.2018 a 

14.07.2018;

 RESOLVE:

 DESIGNAR o servidor Dorisval Santana de Moura, matrícula 25140, Gestor 

Geral, para cumular função de Distribuidor/Contador/Partidor e responder 

pelo Cartório Distribuidor no período de 25.06.18 a 14.07.18, em virtude 

das Férias da titular.

 P.R. Cumpra-se,

 Matupá/MT, 26 de junho de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito e Diretora do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 75533 Nr: 1700-59.2018.811.0111

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVERTON GABRIEL TORIANI TAVARES, DDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CINTIA BEE DE SOUZA PINTO - 

OAB:8.011-OAB/MT, CINTIA BEE DE SOUZA PINTO - OAB:8011/MT

 Autos nº 1700-59.2018.811.0111.Código Apolo nº 75533.Vistos.A Defesa 

do indiciado EVERTON GABRIEL TORIANI TAVARES, formulou pedido de 

revogação da prisão preventiva, aduzindo que não se fazem presentes os 

pressupostos da prisão preventiva, eis que o indiciado não apresenta 

risco à ordem pública(...)No caso em comento, verifico a presença do 

fundamento ensejador da custódia processual, qual seja, a garantia da 

ordem pública, conforme mencionado da decisão que decretou a prisão do 

indiciado.A necessidade de garantir a ordem pública encontra-se 

demonstrada em face do “modus operandi” do delito, pois, como se 

observa das peças carreadas nos autos, o indiciado agiu em concurso de 

pessoas, corrompendo menores de idade, além de ter ameaçado a vítima 

com emprego de simulacro de arma de fogo, demonstrando possuir 

periculosidade acentuada.Vale registrar, conforme mencionado na 

decisão que decretou a prisão, que embora o indiciado, supostamente, 

portasse um simulacro de arma de fogo, é indubitável que o emprego 

deste tipo de instrumento na execução do crime aumenta 

consideravelmente o poder de intimidação sobre a vítima.Além disso, um 

dos adolescentes envolvidos no delito, confirmou a utilização de arma de 

fogo por outros integrantes do grupo, o que justifica a maior 

reprovabilidade da conduta.Sendo assim, resta devidamente 

fundamentada a custódia cautelar como garantia da ordem pública, tendo 

em vista a gravidade do delito supostamente praticado pelo acusado.Os 

indícios de autoria e materialidade do delito restaram amplamente 

demonstrados através dos documentos carreados (declarações das 

testemunhas ouvidas pela autoridade policial) (...)Por fim, considerando 

que o indiciado não trouxe aos autos nenhum elemento capaz de afastar a 

concorrência dos pressupostos e requisitos constantes do art. 312 do 

CPP, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA de EVERTON GABRIEL TORIANI 

TAVARES, o que faço nos termos do artigo 312 e seguintes do Código de 

Processo Penal.INTIME-SE.Ciência ao Ministério Público e a 

Defesa.Matupá/MT, 29 de junho de 2018.Suelen BarizonJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 35274 Nr: 117-83.2011.811.0111

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eva Hipólito dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agropecuária do Cachimbo S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA DE FREITAS ROSA - 

OAB:9.028-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ RENATO RAGAZZO 

MACHADO GOMES - OAB:29.517/SP

 Isto posto, JULGO PROCEDENTE o pedido para DECLARAR o domínio da 

requerente EVA HIPÓLITO DOS SANTOS sobre o imóvel constante na 

matrícula nº 1705, Livro 02-RG, do Cartório de Registro de Colíder (MT), 

correspondente ao Lote 28, quadra 13, ZH2-002, Bairro Jardim das Flores, 

neste município de Matupá (MT).Esta sentença servirá de título para o 

registro no Cartório de Registro de Imóveis competente.EXTINGO O 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil.Condeno a parte requerente ao pagamento de 

custas e despesas processuais, cuja exigibilidade está suspensa em 

razão de ser esta beneficiária da assistência judiciária gratuita, nos 
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termos do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.Com o trânsito em 

julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes.Publique-se. Registre-se. Intime-se. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.Matupá (MT), 29 de junho de 2018.Suelen BarizonJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 75742 Nr: 1795-89.2018.811.0111

 AÇÃO: Carta de Ordem->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELTON DOS SANTOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NILSON ALLAN RODRIGUES 

PORTELA - OAB:OAB/MT 17562

 Autos nº 1795-89.2018.811.0111.

Código Apolo nº 75742.

Vistos.

Cumpra-se na forma ordenada, com as cautelas de praxe.

Inobstante o endereço do causídico, o qual deverá ser intimado, pertença 

a Comarca de Peixoto de Azevedo/MT, em razão da urgência no 

cumprimento da ordem e, considerando se tratar de Comarca contígua, 

DETERMINO o cumprimento, servindo a presente de mandado.

Devidamente cumprida, devolva-se ao Juízo de origem.

Matupá/MT, 29 de junho de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 56710 Nr: 579-98.2015.811.0111

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Tarcisio Colla

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGOR NEVES DE CARVALHO - 

OAB:14432, KASSIO ROBERTO PEREIRA - OAB:12691/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.165, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - OAB:MT 

17980-A

 Processo nº 579-98.2015.811.0111 (Código 56710)

Classe – Assunto: Cumprimento de Sentença

Exequente: João Tarcísio Colla

Executado: Banco do Brasil S.A.

Vistos.

Trata-se de Cumprimento de Sentença proposta por João Tarcísio Colla em 

face de Banco do Brasil S.A., ambos qualificados nos autos.

Intimado, o executado apresentou comprovante do depósito do pagamento 

espontâneo do débito, cujo levantamento já foi realizado em favor do 

exequente.

Além disso, as constrições judiciais foram regularmente baixadas (ref.55).

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

É o relatório. Fundamento e decido.

Nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil 

“extingue-se a execução quando: II – a obrigação for satisfeita (...)”.

Isto posto, JULGO EXTINTA, POR SENTENÇA, A EXECUÇÃO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 924, II, do Código de 

Processo Civil.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas pertinentes.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 29 de junho de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 36339 Nr: 1180-46.2011.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALAN ARTUR RIGOTTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL FARIAS FRANCISCO, Valdir Pinheiro 

Francisco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGOR NEVES DE CARVALHO - 

OAB:14432, KASSIO ROBERTO PEREIRA - OAB:12691/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IRINEU PAIANO FILHO - 

OAB:6097/A

 Processo nº 1180-46.2011.811.0111 (Código 36339)Classe – 

Assunto:IndenizatóriaRequerentes:Alan Arthur RigottiRequeridos:Rafael 

Far ias Francisco e Valdi r  P inhei ro FranciscoVistos. ( . . . ) 

Explico.Determinou–se em audiência, a pedido da parte requerida, a 

realização de perícia destinada a “verificar se em uma distância de 300m, 

em local completamente curvo, uma pessoa pode visualizar se alguém vem 

da faixa esquerda para a direita, considerando a velocidade do veículo no 

sentido...”Ao que parece, a perícia objetiva aferir se um condutor de 

veículo, estando a uma distância aproximada de 300 metros, poderia 

visualizar o deslocamento de outro veículo/pessoa, da faixa da esquerda 

para a direita, em local curvo. Ocorre que, embora essa magistrada não 

seja, também, perita, não se exige expertise, no caso, para concluir que a 

determinante de um exame como este, está diretamente atrelada à 

capacidade visual do condutor do veículo, mais do que a qualquer outra 

determinante. Além disso, ainda que se cogitasse da possibilidade de 

realização do exame considerada a capacidade visual do 

condutor/requerido, o resultado hoje não mais seria fidedigno, dado que já 

se passaram mais de 07 anos da data do acidente. Feitas essas 

considerações, REVOGO a decisão proferida em audiência realizada em 

03/10/2013 (fls. 179/180), especificamente quanto ao deferimento da 

realização do exame pericial. Oficie-se à POLITEC informando-os do 

cancelamento da perícia, e de que a reiteração de condutas desidiosas 

como as verificadas neste processo implicará responsabilização civil e 

penal de seus autores. Isso porque, verificada a eventual impossibilidade 

de realização do exame requerido, a sua informação deve ser objeto de 

resposta aos ofícios encaminhados. Encaminhe-se cópia da presente 

decisão junto ao ofício.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Intimem-se 

as partes para que tomem ciência da presente decisão, bem como para 

que promovam o regular andamento do feito.Matupá (MT), 21 de junho de 

2018.Suelen BarizonJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 53311 Nr: 1419-79.2013.811.0111

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ELENILDE DOS SANTOS JARDIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON BATISTA RIBAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCUS AUGUSTO GIRALDI 

MACEDO - OAB:13.563

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVAINE MOLINA JUNIOR - 

OAB:21264/O

 Isto posto, JULGO PROCEDENTE o pedido para DECLARAR o domínio da 

requerente MARIA ELENILDE DOS SANTOS JARDIM sobre o imóvel 

constante na matrícula nº 3.284, do Cartório de Registro de Colíder (MT), 

correspondente ao Lote 17, quadra 09, ZH2-002, neste município de 

Matupá (MT).Esta sentença servirá de título para o registro no Cartório de 

Registro de Imóveis competente.EXTINGO O PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil.Condeno a parte requerente ao pagamento de custas e 

despesas processuais, cuja exigibilidade está suspensa em razão de ser 

esta beneficiária da assistência judiciária gratuita, nos termos do artigo 98, 

§ 3º, do Código de Processo Civil.Com o trânsito em julgado, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações pertinentes.Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Matupá (MT), 29 de junho 

de 2018.Suelen BarizonJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 26584 Nr: 1392-43.2006.811.0111

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mauá Diesel Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Liane Márcia Donin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA TERESINHA SOBRINHO 

- OAB:16009, RUY BARBOSA MARINHO FERREIRA - OAB:3596-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriana Gonçalves Pereira 

Nervo - OAB:5368/MT
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 Processo nº 1392-43.2016.811.0111 (Código 26584)

Classe – Assunto: Execução de Título Extrajudicial

Exequente: Mauá Diesel Ltda

Executada: Liane Marcia Donin

Vistos.

Trata-se de Execução de Título Extrajudicial proposta por Mauá Diesel Ltda 

em face de Liane Marcia Donin, ambos qualificados nos autos em epígrafe.

No decorrer do procedimento a parte exequente noticiou o pagamento 

integral do e requereu a extinção do feito (f.171).

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

É o relatório. Fundamento e decido.

Nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil 

“extingue-se a execução quando: II – a obrigação for satisfeita (...)”.

Isto posto, JULGO EXTINTA, POR SENTENÇA, A EXECUÇÃO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 924, II, do Código de 

Processo Civil.

Oficie-se o Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca para 

cancelar/baixar a constrição sobre o imóvel registrado sob a matrícula nº 

1.281, da Av-03/1.281.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas pertinentes.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 29 de junho de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 35404 Nr: 246-88.2011.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIO PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 35404.

Processo nº 246-88.2011.811.0111.

Classe – Assunto: Ação Previdenciária

Exequente: Claudio Pereira da Silva

Executado: Instituto Nacional de Seguro Social – INSS.

Vistos.

Trata-se de impugnação à execução vertida pelo INSS em face da 

pretensão executória apresentada pela parte exequente, assinalando 

excesso de execução, uma vez que, segundo a impugnação: (1) a 

correção monetária foi calculada considerando o INPC como fator legal em 

todo o período calculado.

Em manifestação à impugnação, afirma a executada que a tese do INSS é 

descabida porque pretende utilizar índice de correção rejeitado pela 

jurisprudência e não aceito pelo próprio Manual de Cálculos da Justiça 

Federal.

É o relatório. FUNDAMENTO e DECIDO.

(1) a correção monetária foi calculada considerando o INPC como fator 

legal em todo o período calculado: no que concerne à presente alegação, 

registro que a correção monetária e os juros moratórios devem observar o 

que dispõe o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos da 

Justiça Federal, que por sua vez, determina a utilização do INPC/IBGE 

como indexador a partir de setembro de 2006 (Lei 10.741/2003, MP 

316/2006 e Lei 11.430/2006). No caso, os valores objeto de atualização 

não se referem a período anterior ao mencionado (DIB: 05/2008), logo, 

refuto a alegação do INSS, nesse aspecto.

Ante ao exposto, JULGO IMPROCEDENTE a impugnação à execução, para 

acolher os cálculos apresentados pela parte exequente (fls.122-125), 

homologando-os.

Condeno o INSS ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo 

em percentual de 10% incidentes sobre a diferença discutida.

Com o trânsito em julgado dessa decisão, expeça-se a respectiva 

requisição de pequeno valor - RPV, procedendo-se o destaque dos 

honorários diretamente no requisitório, nos termos do art. 22, § 4º, da Lei 

n.º 8.906/94, c/c o art. 24 da Resolução n.º 168/2011 do CJF.

Cumpra-se.

Matupá/MT, 29 de junho de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 34764 Nr: 2076-26.2010.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLY LACERDA SEVERINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 34764.

Processo nº 2076-26.2010.811.0111.

Classe – Assunto: Ação Previdenciária

Exequente: Marly Lacerda Severino

Executado: Instituto Nacional de Seguro Social – INSS.

Vistos.

Trata-se de impugnação à execução vertida pelo INSS em face da 

pretensão executória apresentada pela parte exequente, assinalando 

excesso de execução, uma vez que, segundo a impugnação: (1) a 

correção monetária foi calculada considerando o INPC como fator legal em 

todo o período calculado.

Em manifestação à impugnação, afirma a executada que a tese do INSS é 

descabida porque pretende utilizar índice de correção rejeitado pela 

jurisprudência e não aceito pelo próprio Manual de Cálculos da Justiça 

Federal.

É o relatório. FUNDAMENTO e DECIDO.

(1) a correção monetária foi calculada considerando o INPC como fator 

legal em todo o período calculado: no que concerne à presente alegação, 

registro que a correção monetária e os juros moratórios devem observar o 

que dispõe o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos da 

Justiça Federal, que por sua vez, determina a utilização do INPC/IBGE 

como indexador a partir de setembro de 2006 (Lei 10.741/2003, MP 

316/2006 e Lei 11.430/2006). No caso, os valores objeto de atualização 

não se referem a período anterior ao mencionado (DIB: 02/2009), logo, 

refuto a alegação do INSS, nesse aspecto.

Ante ao exposto, JULGO IMPROCEDENTE a impugnação à execução, para 

acolher os cálculos apresentados pela parte exequente (fls.126-127), 

homologando-os.

Condeno o INSS ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo 

em percentual de 10% incidentes sobre a diferença discutida.

Com o trânsito em julgado dessa decisão, expeça-se a respectiva 

requisição de pequeno valor - RPV, procedendo-se o destaque dos 

honorários diretamente no requisitório, nos termos do art. 22, § 4º, da Lei 

n.º 8.906/94, c/c o art. 24 da Resolução n.º 168/2011 do CJF.

Cumpra-se.

Matupá/MT, 26 de junho de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 33551 Nr: 862-97.2010.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Ribamar Pereira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AGASSIS FAVONI DE QUEIROZ 

- OAB:22.496, ROSELUCIA RODRIGUES DE SOUZA - OAB:16071

 Posto isso, RECONHEÇO a prescrição da pretensão punitiva do Estado, 

razão pela qual DECLARO extinta a punibilidade do agente JOSÉ RIBAMAR 

PEREIRA DOS SANTOS, qualificado nos autos, nos termos do art. 107, 

inciso IV c/c o art. 109, inciso V, ambos do Código Penal.Tendo sido 

declarada a extinção da punibilidade do acusado, resta prejudicado o 

recurso de apelação interposto às fls. 135-142.EXPEÇA-SE certidão de 

créditos em favor da Defensor Dativo, qual seja Dr. Agassis Favone de 

Queiroz, com o valor total e corrigido dos honorários que lhes são devidos 

(05 URH), para cobrança junto ao Estado de Mato Grosso.Ciência ao 
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Ministério Público e a Defesa.Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Comunique-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.Matupá/MT, 26 de 

junho de 2018.Suelen BarizonJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 52937 Nr: 1065-54.2013.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALES OLIVEIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pedro Ivo Carvalho Duarte - 

OAB:5074/MT

 Ante o exposto, adotando o entendimento jurisprudencial acima exposto, 

com fulcro no artigo 107, inciso IV, c/c artigo 109, inciso V, ambos do 

Código Penal, julgo EXTINTA A PUNIBILIDADE de ALES OLIVEIRA SOUZA, 

já qualificado nos autos, ante a prescrição da pretensão punitiva estatal 

em perspectiva, com relação ao crime que lhe é imputado neste processo 

(CTB, art. 306,§ 1º, inciso II.).No mais, tendo em vista que a sentença nos 

autos extinguiu a punibilidade do acusado em razão do reconhecimento da 

prescrição, DETERMINO a devolução, ao réu, do valor pago a título de 

fiança, nos termos do artigo 337, do Código de Processo 

Penal.Transitando em julgado esta sentença, proceda-se às baixas, 

comunicações e anotações necessárias, arquivando-se os autos. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Comunique-se.Matupá/MT, 27 de junho 

de 2018.Suelen BarizonJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 50614 Nr: 487-28.2012.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AJPJ, THFP, AJP, MAFP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): I-INDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 50614.

Processo nº 487-28.2012.811.0111.

Classe – Assunto: Ação Previdenciária

Exequente: Altair José Pereira e Outros

Executado: Instituto Nacional de Seguro Social – INSS.

Vistos.

Trata-se de Ação Previdenciária em fase de cumprimento de sentença.

Entre um ato e outro, foi expedida a requisição de pequeno valor.

É o breve relato. DECIDO.

Primeiramente, insta consignar que, intimado, o executado concordou com 

os cálculos apresentados pela exequente (fl.129).

Dessa forma, inexistindo oposição, homologo o cálculo apresentado pela 

exequente.

Atendidas as formalidades legais, proceda a escrivania à expedição do(s) 

competente(s) alvará(s).

Após, intime-se a parte autora e seu procurador para retirá-los.

Por fim, sem prejuízo e diante do exposto, DECLARO EXTINTO o processo 

executivo, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários em virtude da gratuidade da justiça concedida 

nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se estes autos com baixas 

necessárias.

Registre-se. Publique-se. Intime-se. Comunique-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Matupá/MT, 26 de junho de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 29896 Nr: 354-25.2008.811.0111

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edite dos Santos Patrocínio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante ao exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a impugnação à 

execução vertida pelo INSS, razão pela qual deixo de homologar os 

cálculos apresentados por ambas as partes. Como consequência, 

determino que os autos sejam remetidos à contadoria deste Juízo para fins 

de retificação dos cálculos, nos moldes da sentença ora prolatada, após o 

que, serão eles homologados.Com a retificação, homologação e o trânsito 

em julgado dessa decisão, expeça-se a respectiva requisição de pequeno 

valor - RPV, procedendo-se o destaque dos honorários diretamente no 

requisitório, nos termos do art. 22, § 4º, da Lei n.º 8.906/94, c/c o art. 24 

da Resolução n.º 168/2011 do CJF.Condeno o executado em honorários 

advocatícios, os quais fixo em 10% sobre a diferença discutida, dada a 

sucumbência mínima da parte exequente.Cumpra-se.Matupá/MT, 26 de 

junho de 2018.Suelen BarizonJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 31712 Nr: 732-44.2009.811.0111

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALOÍSIO IRINEU ROCKEMBACK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hélio Maciel da Silva - 

OAB:12789 A/MT, MARCELO FREITAS QUEIROZ - OAB:101461/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante ao exposto, JULGO IMPROCEDENTE a impugnação à execução, para 

acolher os cálculos apresentados pela parte exequente, 

homologando-os.Condeno o INSS ao pagamento de honorários 

advocatícios, os quais fixo em percentual de 10% incidentes sobre a 

diferença discutida.Com o trânsito em julgado dessa decisão, expeça-se a 

respectiva requisição de pequeno valor - RPV, procedendo-se o destaque 

dos honorários diretamente no requisitório, nos termos do art. 22, § 4º, da 

Lei n.º 8.906/94, c/c o art. 24 da Resolução n.º 168/2011 do 

CJF.Matupá/MT, 26 de junho de 2018.Suelen BarizonJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 31971 Nr: 988-84.2009.811.0111

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: IRVANDO LUIZ MENEGON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante ao exposto, JULGO IMPROCEDENTE a impugnação à execução, para 

acolher os cálculos apresentados pela parte exequente, 

homologando-os.Condeno o INSS ao pagamento de honorários 

advocatícios, os quais fixo em percentual de 10% incidentes sobre a 

diferença discutida.Com o trânsito em julgado dessa decisão, expeça-se a 

respectiva requisição de pequeno valor - RPV, procedendo-se o destaque 

dos honorários diretamente no requisitório, nos termos do art. 22, § 4º, da 

Lei n.º 8.906/94, c/c o art. 24 da Resolução n.º 168/2011 do 

CJF.Cumpra-se.Matupá/MT, 26 de junho de 2018.Suelen BarizonJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 28633 Nr: 883-78.2007.811.0111

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Maria Candida de Moura

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DILSON FERREIRA PEDROSA 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102874/7/2018 Página 730 de 859



FILHO - OAB:5416

 Código nº 28633.

Processo nº 883-78.2007.811.0111.

Classe – Assunto: Ação Previdenciária

Requerente: Maria Candida de Moura

Requerido: Instituto Nacional de Seguro Social – INSS.

Vistos.

Trata-se de Ação Previdenciária em fase de cumprimento de sentença.

Transitada em julgado decisão quanto aos cálculos apresentados pelas 

partes, foi expedida a requisição de pequeno valor.

É o breve relato. DECIDO.

Atendidas as formalidades legais, proceda a escrivania à expedição do(s) 

competente(s) alvará(s).

Após, intime-se a parte autora e seu procurador para retirá-los.

Por fim, sem prejuízo e diante do exposto, DECLARO EXTINTO o processo 

executivo, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários em virtude da gratuidade da justiça concedida 

nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se estes autos com baixas 

necessárias.

Registre-se. Publique-se. Intime-se. Comunique-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Matupá/MT, 26 de junho de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 51646 Nr: 1541-29.2012.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IONE CIPRIANO DO CARMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGOR NEVES DE CARVALHO - 

OAB:14432, KASSIO ROBERTO PEREIRA - OAB:12691/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 51646.

Processo nº 1541-29.2012.811.0111.

Classe – Assunto: Ação Previdenciária

 Requerente: Ione Cipriano do Carmo.

Requerido: Instituto Nacional de Seguro Social – INSS.

Vistos.

Trata-se de Ação Previdenciária em fase de cumprimento de sentença.

Transitada em julgado decisão quanto aos cálculos apresentados pelas 

partes, foi expedida a requisição de pequeno valor, bem como os 

competentes alvarás.

É o breve relato. DECIDO.

Atendidas as formalidades legais, proceda a escrivania à intimação da 

parte autora e seu procurador para retirar os alvarás expedidos.

Assim, sem prejuízo e diante do exposto, DECLARO EXTINTO o processo 

executivo, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários em virtude da gratuidade da justiça concedida 

nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se estes autos com baixas 

necessárias.

Registre-se. Publique-se. Intime-se. Comunique-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Matupá/MT, 25 de junho de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 33502 Nr: 813-56.2010.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIA KINEN DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 33502.

Processo nº 813-56.2010.811.0111.

Classe – Assunto: Ação Previdenciária

 Requerente: Lucia Kinen da Silva

Requerido: Instituto Nacional de Seguro Social – INSS.

Vistos.

Trata-se de Ação Previdenciária em fase de cumprimento de sentença.

Transitada em julgado decisão quanto aos cálculos apresentados pelas 

partes, foi expedida a requisição de pequeno valor bem como os 

competentes alvarás.

É o breve relato. DECIDO.

Atendidas as formalidades legais, proceda a escrivania à intimação da 

parte autora e seu procurador para retirar os alvarás expedidos.

Assim, sem prejuízo e diante do exposto, DECLARO EXTINTO o processo 

executivo, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários em virtude da gratuidade da justiça concedida 

nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se estes autos com baixas 

necessárias.

Registre-se. Publique-se. Intime-se. Comunique-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Matupá/MT, 25 de junho de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 35923 Nr: 764-78.2011.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELICA SAUER SANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 35923.

Processo nº 764-78.2011.811.0111.

Classe – Assunto: Ação Previdenciária

 Requerente: Angelica Sauer Santil.

Requerido: Instituto Nacional de Seguro Social – INSS.

Vistos.

Trata-se de Ação Previdenciária em fase de cumprimento de sentença.

Transitada em julgado decisão quanto aos cálculos apresentados pelas 

partes, foi expedida a requisição de pequeno valor, bem como os 

competentes alvarás.

É o breve relato. DECIDO.

Atendidas as formalidades legais, proceda a escrivania à intimação da 

parte autora e seu procurador para retirar os alvarás expedidos.

Assim, sem prejuízo e diante do exposto, DECLARO EXTINTO o processo 

executivo, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários em virtude da gratuidade da justiça concedida 

nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se estes autos com baixas 

necessárias.

Registre-se. Publique-se. Intime-se. Comunique-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Matupá/MT, 25 de junho de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 56360 Nr: 377-24.2015.811.0111

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Caixa Econômica Federal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADAIR TAVARES MORINI, MARIA MARTA DE 

SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE AMADIO FERNANDES 

LIMA - OAB:4037

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 I N T I M A Ç Ã O do(a) Advogado(a) da Parte Autora para que 

manifeste-se acerca do mandado juntado com diligência negativa quanto a 

penhora de bens.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 61140 Nr: 635-97.2016.811.0111

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GELSON DOS REIS AZEVEDO, REGINALDO 

ANTONIO DA COSTA, JOSE CARLOS DE OLIVEIRA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CEZAR CALINOSKI JUNIOR - 

OAB:18658

 Autos nº 635-97.2016.811.0111.

Código Apolo nº 61140.

Vistos.

 1)HOMOLOGO a desistência da testemunha Luiz Gustavo Lourenço de 

Morais, conforme requerido pelo Ministério Público (Ref. 168).

2) Considerando a expedição de carta precatória às Refs. 170 e 171, 

resta prejudicada a análise dos demais pedidos formulados pelo Ministério 

Público à Ref. 168.

3)Por fim, ante o teor do ofício de Ref. 175, ABRA-SE VISTA ao Ministério 

Público para manifestação.

Após, volvam-me os autos concluso.

INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá/MT, 29 de junho de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 74612 Nr: 1297-90.2018.811.0111

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIMARA MARCIRIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA FERDINANDO VAREA 

- OAB:10641

 Autos nº 1297-90.2018.811.0111.Código Apolo nº 74612.Vistos.1)Ante o 

teor da petição de Ref. 15, NOMEIO com defensora dativa da acusada 

Lucimara Marcirio a advogada Andréia Ferdinando Varea devendo 

apresentar resposta à acusação no prazo legal.Tomando em conta a 

natureza da causa FIXO os honorários do mencionado advogado em 10 

(dez) URH (Unidade Referencial De Honorário), de acordo com a tabela de 

honorários da OAB/MT.(....)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 71051 Nr: 3178-39.2017.811.0111

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PATRICIA JUCHEM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:94243/SP, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 3178-39.2017.811.0111 (Código 71051)

Classe – Assunto: Busca e Apreensão – Alienação Fiduciária

Requerente: Banco Bradesco S.A.

Requerido: Patrícia Juchem

Vistos.

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão proposta pelo Banco Bradesco 

S.A. em face de Patrícia Juchem, ambos qualificados nos autos.

No decorrer do procedimento, a parte requerente noticiou não possuir 

mais interesse no prosseguimento do feito, pugnando pela sua extinção 

(ref.16).

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

É o relatório. Fundamento e decido.

Tendo em vista que a parte requerente manifestou que não possui 

interesse no feito, resta ao Juízo apenas a homologação de sua 

desistência.

Posto isso, HOMOLOGO o pedido de desistência da ação para que surta 

os seus jurídicos e legais efeitos, consoante inteligência do artigo 200, 

parágrafo único, do CPC, razão por que JULGO EXTINTO o processo sem 

resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil.

Condeno a parte requerente em custas processuais.

Revogo eventuais constrições e delibero pelo recolhimento do mandado de 

busca e apreensão, se expedido.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 28 de junho de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 68949 Nr: 2160-80.2017.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EW

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA FERDINANDO VAREA - 

OAB:10641

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para DETERMINAR A 

RETIFICAÇÃO do prenome e do gênero no assento de nascimento de 

Eduardo Wildner para que passe a constar MARIA EDUARDA WILDNER, 

sexo FEMININO.Registro que não poderá constar de certidões 

eventualmente fornecidas qualquer menção às alterações ora 

determinadas.Extingo o processo COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos 

termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil.Com o trânsito 

em julgado, expeça-se mandado de retificação para averbação junto ao 

assento de nascimento (Termo 1765, Livro A5, FLS.185V) de Eduardo 

Wildner ao Cartório de Registro de Pessoas Naturais da Comarca de São 

Gabriel d’Oeste (MS).Condeno a parte requerente ao pagamento de custas 

e despesas processuais, cuja exigibilidade está suspensa em razão de 

ser esta beneficiária da assistência judiciária gratuita, nos termos do artigo 

98, § 3º, do Código de Processo Civil.Cientifique-se o Ministério 

Público.Procedidas as formalidades legais, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações pertinentes.Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Matupá (MT), 28 de junho de 

2018.Suelen BarizonJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 75125 Nr: 1515-21.2018.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL LIMA CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NILSON ALLAN RODRIGUES 

PORTELA - OAB:OAB/MT 17562

 Autos nº 1515-21.2018.811.0111.Código Apolo nº 75125.Vistos.1)Ante o 

teor da certidão de Ref. 11, NOMEIO com defensor dativo do acusado 

Daniel Lima Carvalho o advogado Nilson Allan R. Portela devendo 

apresentar resposta à acusação no prazo legal.Tomando em conta a 

natureza da causa FIXO os honorários do mencionado advogado em 10 

(dez) URH (Unidade Referencial De Honorário), de acordo com a tabela de 

honorários da OAB/MT.Com arrimo no artigo 2º, do Provimento nº 

09/2007/CGJ, ao advogado nomeado para o “múnus” público não caberá 

os privilégios processuais garantidos aos Defensores Públicos. (...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 69487 Nr: 2471-71.2017.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON JOSE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ODALGIR SGARBI JUNIOR - 

OAB:11.130/MT, RUY BARBOSA MARINHO FERREIRA - OAB:3596-A/MT

 Autos nº 2471-71.2017.811.0111.

Código Apolo nº 69487.

Vistos.

1) Analisando a resposta apresentada pelo réu e tudo mais que dos autos 

consta, verifico não ser nenhuma das hipóteses de absolvição sumária 

previstas no artigo 397 do Código de Processo Penal, razão pela qual, 

DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 04 de setembro 

de 2018, às 13h15min.

2) INTIME-SE o réu para comparecer à audiência mencionada, a fim de ser 

interrogado, bem como, INTIME-SE a Defesa.

3) INTIMEM-SE as testemunhas arroladas na denúncia e as indicadas na 

resposta à acusação, para comparecerem à audiência ora designada, 

advertindo-as de que, nos termos do art. 219 do Código de Processo 

Penal, “o juiz poderá aplicar à testemunha faltosa a multa prevista no artigo 

453, sem prejuízo do processo penal por crime de desobediência, e 

condená-la no pagamento das custas da diligência”.

4) CIÊNCIA ao Ministério Público.

Intimem-se. Expeça-se o necessário.

CUMPRA-SE.

Matupá/MT, 28 de junho de 2018.

 Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 71322 Nr: 3320-43.2017.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivone Batista de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDEMAR SOUZA SANTOS - 

OAB:22516/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Dessa forma, restando preenchidos os requisitos fáticos e legais, JULGO 

PROCEDENTE o pedido da requerente e condeno o Instituto Nacional de 

Seguro Social a conceder a pensão por morte a IVONE BATISTA DE 

OLIVEIRA, devida desde a data do óbito de Francinaldo Gomes de Souza 

tendo em vista que seu requerimento administrativo foi realizado dentro do 

prazo estabelecido no art. 74, inciso I, da Lei n. 8.213/91, na base de um 

salário mínimo mensal.Assim, em atenção ao Provimento 20/2008-CGJ, 

sintetizo o julgado da seguinte forma:Nome do Segurado (de cujus): 

Francinaldo Gomes de Souza;Nome do beneficiário: Ivone Batista de 

Oliveira;Benefício Concedido: Pensão por Morte;Renda Mensal Atual: um 

salário mínimo;Data do Início do Benefício (DIB): data do óbito 

(31.03.2017);Prazo para cumprimento da sentença: 60 (sessenta) 

dias.Declaro extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do 

art. 487, I, do Código de Processo Civil.(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 60278 Nr: 310-25.2016.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERNESTO DIAS HASTENRAITER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, estando preenchidos e comprovados os requisitos 

legais, é dê rigor o acolhimento da inicial, para obtenção do benefício da 

aposentadoria por invalidez. Desse modo, ACOLHO a pretensão da parte 

autora, para JULGAR PROCEDENTE o pedido na exordial, razão por que 

CONDENO o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) a pagar ao autor 

ERNESTO DIAS HASTENRAITER o benefício previdenciário de 

aposentadoria por invalidez, nos termos do artigo 18, inc. I, alínea “a”, da 

Lei 8.213/91, assegurando-lhe o pagamento das parcelas vencidas e 

devidas desde a data do requerimento administrativo (08.01.2015).Assim, 

em atenção ao Provimento 20/2008-CGJ, sintetizo o julgado da seguinte 

forma:Nome do segurado: ERNESTO DIAS HASTENRAITER;Benefício 

Concedido: Aposentadoria por Invalidez;Data do Início do Benefício (DIB): a 

data do requerimento administrativo (08.01.2015).Prazo para cumprimento 

da sentença: 30 (trinta) dias.Declaro extinto o processo, COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I do CPC. (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 75138 Nr: 1521-28.2018.811.0111

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA FERDINANDO VAREA - 

OAB:10641

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM JULGAMENTO DO 

MÉRITO, em razão da ilegitimidade ativa da parte requerente, com fulcro no 

artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.Condeno a parte autora ao 

pagamento de custas processuais, cuja exigibilidade restará suspensa 

nos termos do artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil.Expeça-se 

certidão de honorários à advogada dativa nomeada, reduzindo os 

honorários arbitrados para o equivalente a 02 URH, em virtude da prática 

de apenas um ato processual (petição inicial). Expeça-se certidão de 

honorários.Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações pertinentes.Publique-se. Registre-se. Intime-se. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário.Matupá (MT), 27 de junho de 2018.Suelen 

BarizonJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 64411 Nr: 2317-87.2016.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO MARTENS - 

OAB:5782-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Dessa forma, restando preenchidos os requisitos fáticos e legais, JULGO 

PROCEDENTE o pedido da requerente e condeno o Instituto Nacional de 

Seguro Social a conceder a pensão por morte a LUIZ FERREIRA, devida 

desde a data do óbito de Nilsa Rodrigues de Souza Garcia tendo em vista 

que seu requerimento administrativo foi realizado dentro do prazo 

estabelecido no art. 74, inciso I, da Lei n. 8.213/91, na base de um salário 

mínimo mensal.Assim, em atenção ao Provimento 20/2008-CGJ, sintetizo o 

julgado da seguinte forma:Nome da Segurada (de cujus): Nilsa Rodrigues 

de Souza Garcia;Nome do beneficiário: LUIZ FERREIRA;Benefício 

Concedido: Pensão por Morte;Renda Mensal Atual: um salário mínimo;Data 

do Início do Benefício (DIB): data do óbito (01.09.2014);Prazo para 

cumprimento da sentença: 60 (sessenta) dias.Declaro extinto o processo, 

com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo 

Civil(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 65166 Nr: 15-51.2017.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SALETE APARECIDA MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:MT/ 15.848-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Dessa forma, restando preenchidos os requisitos fáticos e legais, JULGO 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102874/7/2018 Página 733 de 859



PROCEDENTE o pedido da requerente e condeno o Instituto Nacional de 

Seguro Social a conceder a pensão por morte a SALETE APARECIDA 

MOREIRA, devida desde a data do requerimento administrativo tendo em 

vista que foi realizado após o prazo previsto no art. 74, inciso I, da Lei n. 

8.213/91, na base de um salário mínimo mensalAssim, em atenção ao 

Provimento 20/2008-CGJ, sintetizo o julgado da seguinte forma:Nome do 

Segurado (de cujus): Mauricio Pereira Mafra;Nome do beneficiário: Salete 

Aparecida Moreira;Benefício Concedido: Pensão por Morte;Renda Mensal 

Atual: um salário mínimo;Data do Início do Benefício (DIB): data do 

requerimento administrativo (19.09.2016);Prazo para cumprimento da 

sentença: 60 (sessenta) dias.Declaro extinto o processo, com resolução 

de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 61459 Nr: 773-64.2016.811.0111

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VdOdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CDPS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANNE GOMES ARAUJO - 

OAB:19911/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, pela presença dos pressupostos legais e por tudo 

mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL 

formulado por VANESSA DE OLIVEIRA DA CRUZ SAMPAIO para declarar 

DISSOLVIDO O VÍNCULO CONJUGAL que mantinha com CLAUDEMIR DE 

PAULO SAMPAIO, desde 11 de dezembro de 2013, razão pela qual 

decreto-lhes o DIVÓRCIO, fazendo-o com fundamento no artigo 37 da Lei 

n° 6.515/77 c/c artigo 226 § 6º da Constituição Federal.A requerente 

passará a usar o nome de solteira: VANESSA DE OLIVEIRA DA 

CRUZ.Transitada em julgado, expeça-se o mandado de averbação ao 

Cartório de Registro Civil desta Comarca, grafando nossos cordiais 

cumprimentos.Realizadas as providências acima, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações pertinentes.Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Matupá (MT), 26 de junho 

de 2018.Suelen BarizonJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 61206 Nr: 660-13.2016.811.0111

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GSdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EPN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIS VINICIUS OLIVEIRA 

DUARTE - OAB:19063/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERT SABIN ALVES DE 

OLIVEIRA - OAB:17449

 Processo nº 660-13.2016.811.0111 (Código 61206)

Classe – Assunto: Reconhecimento e Dissolução de União Estável

Requerente: Gisele Soares da Silva

Requerido: Edivaldo Pereira Naves

Vistos.

Trata-se de Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c 

Arrolamento de Bens e Alimentos Provisórios proposta por Gisele Soares 

da Silva. em face de Edivaldo Pereira Naves, ambos qualificados nos 

autos.

No decorrer do procedimento, a parte requerente noticiou não possuir 

mais interesse no prosseguimento do feito, pugnando por sua extinção, 

em razão da desistência (ref.127).

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

É o relatório. Fundamento e decido.

Tendo em vista que ambas as partes, em conjunto, manifestaram 

desinteresse no prosseguimento do feito, resta ao Juízo apenas a 

homologação de sua desistência, nos termos em que requerido.

Posto isso, HOMOLOGO o pedido de desistência da ação para que surta 

os seus jurídicos e legais efeitos, consoante inteligência do artigo 200, 

parágrafo único, do CPC, razão por que JULGO EXTINTO o processo sem 

resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil.

Condeno a parte requerente em custas processuais.

Revogo a liminar concedida, padecendo, portanto, as constrições judiciais.

Para tanto, expeçam-se ofícios aos Cartórios respectivos para 

promoverem a baixa da restrição de inalienabilidade dos bens.

Em tempo, não obstante os robustos argumentos do advogado 

peticionante (Ref. 128), não cabe falar-se em honorários de sucumbência 

quando o pedido de desistência foi formulado pela própria parte a quem 

ele representava. Isso não exime a parte, contudo, dos honorários 

advocatícios contratuais, os quais poderão ser objeto de cobrança em 

ação autônoma.

 Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 25 de junho de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 67521 Nr: 1324-10.2017.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGNAILTON SOUZA DOS SANTOS, EDMUNDO 

SOUSA DOS SANTOS, JEFERSON LOPES DOS REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELITA KEMPER - 

OAB:15090-O/MT, MÁRIO FRANCISCO TEIXEIRA ALVES OLIVEIRA - 

OAB:23325

 Ante o exposto e o que tudo mais dos autos consta, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO DA DENÚNCIA, e o faço 

para:1)CONDENAR os acusados AGNAILTON SOUSA DOS SANTOS, 

EDMUNDO SOUSA DOS SANTOS e JEFERSON LOPES DOS REIS, 

devidamente qualificados nos autos, nas sanções dos artigos 288, 

parágrafo único, do Código Penal e art. 16, parágrafo único, incisos I e IV, 

da Lei nº 10.826/03;2)CONDENAR o acusado AGNAILTON SOUSA DOS 

SANTOS, devidamente qualificados nos autos, na sanção do art. 180, 

“caput”, do Código Penal;3)ABSOLVER os acusados AGNAILTON SOUSA 

DOS SANTOS, EDMUNDO SOUSA DOS SANTOS e JEFERSON LOPES DOS 

REIS, devidamente qualificados nos autos, das sanções do art. 311, 

“caput”, do Código Penal, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código 

Penal e;4)ABSOLVER os acusados EDMUNDO SOUSA DOS SANTOS e 

JEFERSON LOPES DOS REIS, devidamente qualificados nos autos, das 

sanções do art. 180, “caput”, do Código Penal, com fulcro no art. 386, 

inciso VII, do Código Penal.(...), ARQUIVEM-SE os autos, mediante as 

baixas necessárias.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Comunique-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.CIÊNCIA ao Ministério Público e à 

Defesa.Matupá/MT, 26 de junho de 2018.Suelen BarizonJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 55803 Nr: 71-55.2015.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA TIOSSO MORTEAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J B AMARO DOS SANTOS & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCUS AUGUSTO GIRALDI 

MACEDO - OAB:13.563

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Com essas considerações, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais 

para o fim de:a)DECLARAR NULO o contrato de adesão nº 001597 – 

GRUPO B – COTA 07, nos termos do art. 39, IV do CDC e art. 166, II do CC 

firmado com a requerida J. B. AMARO DOS SANTOS & CIA LTDA – 

ME;b)DETERMINAR a restituição dos valores comprovadamente pagos que 

perfaz o montante de R$ 6.935,78 (seis mil e novecentos e trinta e cinco 

reais e setenta e oito centavos) devidamente atualizados com juros de 1% 

(um por cento) ao mês e correção monetária pelo índice INPC, ambos 

contados a partir do desembolso/pagamento de cada 

parcela;c)CONDENAR a parte requerida ao pagamento de R$ 7.880,00 

(sete mil e oitocentos e oitenta reais) a título de dano moral, com juros de 

mora de 1% e correção monetária pelo INPC, a partir desta data (STJ, 

Súmula 362).Condeno, ainda, o requerido no pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) 

sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do Código de 
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Processo Civil.Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil.Transitada em julgado e inexistindo pleito executório, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes.Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Matupá (MT), 

25 de junho de 2018.Suelen BarizonJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 56026 Nr: 196-23.2015.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONICE DE FÁTIMA PETINE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J B AMARO DOS SANTOS & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCUS AUGUSTO GIRALDI 

MACEDO - OAB:13.563

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Com essas considerações, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais 

para o fim de:a)DECLARAR NULOS os contratos de adesão, nos termos 

do art. 39, IV do CDC e art. 166, II do CC firmado com a requerida J. B. 

AMARO DOS SANTOS & CIA LTDA – ME;b)DETERMINAR a restituição dos 

valores comprovadamente pagos que perfaz o montante de R$ 6.922,10 

(seis mil e novecentos e vinte e dois reais e dez centavos) devidamente 

atualizados com juros de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária 

pelo índice INPC, ambos contados a partir do desembolso/pagamento de 

cada parcela;c)CONDENAR a parte requerida ao pagamento de R$ 

7.880,00 (sete mil e oitocentos e oitenta reais) a título de dano moral, com 

juros de mora de 1% e correção monetária pelo INPC, a partir desta data 

(STJ, Súmula 362).Condeno, ainda, o requerido no pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) 

sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do Código de 

Processo Civil.Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil.Transitada em julgado e inexistindo pleito executório, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes.Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Matupá (MT), 

25 de junho de 2018.Suelen BarizonJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 55749 Nr: 49-94.2015.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRUNO FERREIRA BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J B AMARO DOS SANTOS & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCUS AUGUSTO GIRALDI 

MACEDO - OAB:13.563

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Com essas considerações, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais 

para o fim de:a)DECLARAR NULO o contrato de adesão pertencente ao 

GRUPO C – COTA 22, nos termos do art. 39, IV do CDC e art. 166, II do CC 

firmado com a requerida J. B. AMARO DOS SANTOS & CIA LTDA – 

ME;b)DETERMINAR a restituição dos valores comprovadamente pagos que 

perfaz o montante de R$ 3.724,32 (três mil e setecentos e vinte quatro 

reais e trinta e dois centavos) devidamente atualizados com juros de 1% 

(um por cento) ao mês e correção monetária pelo índice INPC, ambos 

contados a partir do desembolso/pagamento de cada 

parcela;c)CONDENAR a parte requerida ao pagamento de R$ 7.240,00 

(sete mil e duzentos e quarenta reais) a título de dano moral, com juros de 

mora de 1% e correção monetária pelo INPC, a partir desta data (STJ, 

Súmula 362).Condeno, ainda, o requerido no pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) 

sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do Código de 

Processo Civil.Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil.Transitada em julgado e inexistindo pleito executório, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes.Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Matupá (MT), 

26 de junho de 2018.Suelen BarizonJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 66661 Nr: 834-85.2017.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA HELENA OLIVEIRA DA LUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDEMAR SOUZA SANTOS - 

OAB:22516/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Processo em ordem.

AGUARDE-SE o decurso do prazo para resposta do ofício expedido.

Sem prejuízo, intime-se a parte autora para se manifestar quanto à 

implantação do benefício. Não tendo sido implatado até a presente data, 

EXPEÇA-SE OFÍCIO à Gerência Executiva da Unidade Sinop.

Cumpra-se.

Matupá/MT, 08 de junho de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 27171 Nr: 11-44.1999.811.0111

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Matupá/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oliveira Macedo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR(A) DO MUNICÍPIO 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I N T I M A Ç Ã O do(s) advogado(s) do interessado, Dr. Pedro Henrique 

Gonçalves (OAB/MT 11.999), para, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentar 

dados bancários para liberação do(s) alvará(a) em favor de seu cliente 

Valdeci Aparecido Fagundes.

Regina Matos Davi - Gestora Judiciária Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 74768 Nr: 1366-25.2018.811.0111

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

MARIA DA PAZ OLIVEIRA DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, Município de 

Matupá/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REBECA SANTANA RÊGO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o Município de Matupá (MT), na pessoa do Procurador Jurídico 

do Município e do Secretário Municipal de Saúde, por Oficial de Justiça, a 

fim de que cumpram a presente decisão, no prazo de 72h (setenta e duas 

horas), sob pena de imposição de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um 

mil reais), limitada ao montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil 

reais).Citem-se os requeridos, para, querendo e no prazo legal, 

apresentarem contestação, indicando as provas que pretendem produzir, 

sob pena de decretação da revelia (artigo 335, inciso III, do CPC).Sem 

prejuízo, intime-se a parte autora para informar à este Juízo a respeito da 

efetivação da consulta agendada para o dia 22 de maio de 2018 no 

Hospital Geral Universitário, em Cuiabá (MT), bem como o resultado do 

atendimento médico.SERVE A PRESENTE COMO MANDADO DE 

INTIMAÇÃO E OFÍCIO, no que couber, em razão do adiantar do horário 

(19h47min).Cumpra-se COM URGÊNCIA.Matupá (MT), 29 de junho de 

2018.Suelen BarizonJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 73925 Nr: 927-14.2018.811.0111

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FÁTIMA ALVES BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102874/7/2018 Página 735 de 859



 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do advogado da parte autora, para providenciar o pagamento 

da diligência do oficial de justiça, através de guia a ser emitida pelo site do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso: www.tjmt.jus.br, para citação do 

requerido, devendo juntar aos autos a guia recolhida.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 59542 Nr: 22-77.2016.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIANA DE FREITAS ROSA BELLO, LDFRB, LDFRB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSSINI TRANSPORTES LTDA, GENERALI 

BRASIL SEGUROS S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA DE FREITAS ROSA - 

OAB:9.028-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dianaru da Silva Paixão - 

OAB:10105, Emanoel Marcos Farias Pinto - OAB:10254/O, JULIO 

CESAR COELHO PALLONE - OAB:16004, MARCIO DE AVILA MARTINS 

FILHO - OAB:14475, MARIA CAROLINA LEÃO DIOGENES MELO - 

OAB:114.825/RJ, TIAGO HENRIQUE PEREIRA SOUSA - OAB:20338/O

 Conforme pauta do Juízo, redesigno audiência de conciliação para o dia 

17/07/2018 às 13h30min.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 59542 Nr: 22-77.2016.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIANA DE FREITAS ROSA BELLO, LDFRB, LDFRB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSSINI TRANSPORTES LTDA, GENERALI 

BRASIL SEGUROS S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA DE FREITAS ROSA - 

OAB:9.028-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dianaru da Silva Paixão - 

OAB:10105, Emanoel Marcos Farias Pinto - OAB:10254/O, JULIO 

CESAR COELHO PALLONE - OAB:16004, MARCIO DE AVILA MARTINS 

FILHO - OAB:14475, MARIA CAROLINA LEÃO DIOGENES MELO - 

OAB:114.825/RJ, TIAGO HENRIQUE PEREIRA SOUSA - OAB:20338/O

 Ante a alteração do horário de expediente no dia 27/06/2018, consoante a 

Portaria-PRES n.º 629/2018, e a impossibilidade de realização das 

audiências de conciliação naquele dia, redesigno a oralidade para o dia 

17/07/2018, às 13h30min.

Comarca de Nobres

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 29/2018/DF

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR RICARDO NICOLINO DE CASTRO, MM. JUIZ 

DE DIREITO DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE NOBRES EM 

SUBSTITUIÇÃO, COM FULCRO NO INCISO V, DO ARTIGO 52, DO COJE, NO 

ITEM 1.7.2 DA CNGC, E NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS.

CONSIDERANDO o Ato sob n° 468/2018-DRH, datado de 05/06/2018, 

disponibilizado no DJE Ed. 10270, em 07/06//2018, publicado em 

08/06/2018 que nomeou GIOVANNI AUGUSTO CORRÊA DE ALMEIDA 

JUNIOR para exercer o cargo de Analista Judiciário desta Comarca de 

Nobres - MT;

RESOLVE

LOTAR o Servidor GIOVANNI AUGUSTO CORRÊA DE ALMEIDA JUNIOR, 

Analista Judiciário, portador da Cédula de Identidade RG 1205057 SSP/MT 

e do CPF 005.598.111-95, Titulo de Eleitor n° 026006341805, zona 037 

seção 001, cidade de Cuiabá, na Secretaria da Vara Única da Comarca de 

Nobres - MT.

 Publique-se, registre-se, cientifiquem-se e cumpra-se.

Nobres/MT, 03 de julho de 2018.

RICARDO NICOLINO DE CASTRO

 Juiz de Direito

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 68242 Nr: 103-07.2018.811.0030

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdemiro Gueno, Valnei Luiz Gueno, Umberto João 

Gueno

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Guimarães Agrícola Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Randazzo Neto - 

OAB:3504-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriane Marcon - 

OAB:4066-MT

 DESPACHO

Vistos etc.

 Atento a finalidade do ato deprecado, designo audiência para o dia 

27/07/2018, às 09h:30min.

 Intime(m)-se, no(s) endereço(s) descrito(s) na carta precatória, a qual 

faz parte desta decisão.

Informe o juízo deprecante acerca dos dados da presente missiva, bem 

como a data da designação da audiência.

 Dê ciência ao representante do M. Público e a Defesa.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 68247 Nr: 106-59.2018.811.0030

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nestor Boamorte Donato

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIZIO LEMES DE FIGUEIREDO 

- OAB:8256

 DESPACHO

Vistos etc.

 Atento a finalidade do ato deprecado, designo audiência para o dia 

27/07/2018, às 08h:00min.

 Intime(m)-se, no(s) endereço(s) descrito(s) na carta precatória, a qual 

faz parte desta decisão.

Informe o juízo deprecante acerca dos dados da presente missiva, bem 

como a data da designação da audiência.

 Dê ciência ao representante do M. Público e a Defesa.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 65009 Nr: 1852-93.2017.811.0030

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA 

E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HRF, GTdMPM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nadja Barros Martins - 

OAB:MT - 21.491/O

 Por determinação do Juiz de Direito em Substituição Legal, Dr Ricardo 

Nicolino de Castro; Considerando a necessidade de readequação da 

pauta, redesigno a audiência para o dia 03/08/2018, às 16h15mim.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 66368 Nr: 2488-59.2017.811.0030

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Heber Ferreira de Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotoria de Justiça - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Emerson Flavio de Andrade 

- OAB:6730

 Por determinação do Juiz de Direito em Substituição Legal, Dr Ricardo 

Nicolino de Castro; Considerando a necessidade de readequação da 

pauta, redesigno a audiência para o dia 03/08/2018, às 15h45mim.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro
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 Cod. Proc.: 56311 Nr: 1179-37.2016.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geuelson Ferreira Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Betânia Patrícia de Salles - 

OAB:10265/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com fundamento no artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado 

e, consequentemente, extinto o processo com resolução do mérito para 

condenar a requerida a conceder à parte autora o restabelecimento 

benefício, auxilio doença nº 614089297 a partir da data de cessão 

indevida do benefício 31/08/2016, devendo incidir sobre os valores: a)a 

partir de 30/06/2009 a 25/03/2015: incidência da Lei nº Lei 11.960/09, 

art.1-F da Lei nº 9.494/97 com a atualização monetária pela TR e juros 

moratórios nos mesmos moldes aplicados à caderneta de poupança;b)a 

partir de 25/03/2015: a atualização monetária pelo (IPCA-E), juros 

monetários pelos índices da caderneta de poupança.Concedo TUTELA 

ANTECIPADA para determinar a implementação do auxílio doença, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 100,00 

(cem reais), limitada ao montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).Condeno 

o réu ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência no 

percentual de 10% do valor da condenação, correspondente às parcelas 

vencidas, de acordo com a Súmula n. 111 do Superior Tribunal de Justiça, 

adicionados aos acréscimos legais a partir da presente data. Custas pelo 

réu, todavia, está isento nos termos do art. 3º, I da Lei Estadual nº. 

7603/01. Sentença não sujeita a reexame necessário em razão de não 

ultrapassar o valor de 1.000 (mil) salários mínimos.Após o trânsito em 

julgado arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 62388 Nr: 647-29.2017.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Júlio Alves de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônio Flávio de Oliveira - 

OAB:19805/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com fundamento no artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado 

e, consequentemente, extinto o processo com resolução do mérito, para 

condenar a requerida a conceder à parte autora auxílio-doença desde a 

data do requerimento administrativo 03/03/2017 (fl. 19 – PDF), devendo 

incidir sobre os valores: a)a partir de 30/06/2009 a 25/03/2015: incidência 

da Lei nº Lei 11.960/09, art.1-F da Lei nº 9.494/97 com a atualização 

monetária pela TR e juros moratórios nos mesmos moldes aplicados à 

caderneta de poupança;b)a partir de 25/03/2015: a atualização monetária 

pelo (IPCA-E), juros monetários pelos índices da caderneta de 

poupança.Concedo TUTELA ANTECIPADA para determinar a 

implementação do auxílio doença, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), limitada ao montante de 

R$ 10.000,00 (dez mil reais).Condeno o réu ao pagamento de honorários 

advocatícios de sucumbência no percentual de 10% do valor da 

condenação, correspondente às parcelas vencidas, de acordo com a 

Súmula n. 111 do Superior Tribunal de Justiça, adicionados aos 

acréscimos legais a partir da presente data. Custas pelo réu, todavia, está 

isento nos termos do art. 3º, I da Lei Estadual nº. 7603/01. Sentença não 

sujeita a reexame necessário em razão de não ultrapassar o valor de 

1.000 (mil) salários mínimos.Após o trânsito em julgado arquivem-se os 

autos com as cautelas de praxe.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 42999 Nr: 956-89.2013.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dineir Camargo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vânia dos Santos - OAB:11.332

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n. 956-89.2013.811.0030

Cód. 42999

DESPACHO

Vistos, etc.

 Considerando a petição de fl. 117, proceda com o cancelamento da 

audiência designada.

 Intime-se o patrono do requerente para que requeira o que entender de 

direito, no prazo legal, sob pena de extinção do processo.

 Após, conclusos.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 RICARDO NICOLINO DE CASTRO

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 41600 Nr: 1578-08.2012.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CdCdLAAOVdM-SOV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCdS, CMR, SRdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luís Felipe Lammel - OAB:7133, 

Vinícius Pereira Müller - OAB:MT0018308O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silvério Soares de Moraes - 

OAB:12.006/MT

 Processo nº. 1578.08.2012.811.0030

Cód. 41600

DECISÃO

 Vistos etc.

 I – DA PENHORA

1. Defiro o pedido de penhora, via Bacenjud, em ativos financeiros em 

nome do(s) executado(s) até o limite da execução, de acordo com o 

cálculo apresentado pela parte autora. Para tanto, verifica-se os seguintes 

dados:

José Carlos da Silva, CPF. 110.231.634-20

Carlos Marques Ribeiro, CPF 593.207.701-82.

Sebastião Rei da Silva, CPF 848.234.291-68.

1.1 Aguarde-se, em Gabinete, o processamento da ordem perante as 

instituições financeiras por meio do Banco Central (art. 512, §2º, CNGC).

2. Confirmado o bloqueio pela instituição financeira, determino a 

transferência para a conta judicial única do Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, conforme dispõe o art. 840, I, do CPC e a Lei Estadual n.º 

7.604/2001, liberando-se os valores que ultrapassarem o crédito (CPC, art. 

854), vinculando o valor a este processo.

2.1. Intimem-se os executados para que, querendo, no prazo legal, 

ofereçam embargos.

 2.2. Decorrido o prazo para apresentação de embargos, intime-se o 

exequente para manifestar.

3. Se infrutífero a penhora via BACENJUD, cumpra-se, o item abaixo.

II – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

1. Em consonância com o que dispõe o art. 580 da CNGC/MT, intime-se o 

exequente para que traga ao processo bens passiveis de penhora, no 

prazo de 48 (quarente e oito) horas.

 2. Destaco que o mero pedido de vistas ou novo requerimento de 

suspensão do processo não tem a aptidão de demonstrar o 

prosseguimento regular do processo (art. 580, §2º, CNGC/MT).

3. Decorrido o prazo, certifique-se e encaminhem os autos conclusos para 

prolação de sentença de extinção.

 4. Havendo manifestação do exequente, no sentido de indicar bens 

passiveis de penhora, expeça-se mandado de penhora e avaliação, 

lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimem-se as partes para 

manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

5. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Nobres/MT.

RICARDO NICOLINO DE CASTRO

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 22163 Nr: 1390-49.2011.811.0030

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102874/7/2018 Página 737 de 859



 PARTE AUTORA: Guaracy Augusto da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vanessa de Holanda Tanigut 

Bassi - OAB:10.964-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente processo de execução, com 

fundamento no art. 924, III, do NCPC. Com isto, proceda a Sr.ª Gestora à 

imediata expedição do ofício requisitório do RPV.Proceda com a expedição 

de RPV, em separado dos honorários contratuais, caso haja contrato nos 

autos, bem como pedido neste sentido. Após, arquivem-se os autos com 

as anotações e baixas necessárias.Intimem-se as partes.Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Às providências. 

Nobres/MT.RICARDO NICOLINO DE CASTROJuiz de Direito em substituição 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 42151 Nr: 2232-92.2012.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Itaú Unibanco S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jorge Leite

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kamila de Souza Coutinho - 

OAB:MT - 10.661, WASHINGTON FARIA SIQUEIRA - OAB:18071-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n. 2232-92.2012.811.0030

Cód. 42151

SENTENÇA

Vistos etc.

 Trata-se de execução de título judicial.

 O exequente, à fl. retro, manifestou pela desistência da ação.

É o relatório. Decido.

Toda a execução se processa em favor do exequente, de modo que, em 

regra, esse poderá em qualquer momento e sem a necessidade de 

anuência da parte contrária, desistir da execução ou mesmo de alguma 

das medidas executivas.

 Excepcionalmente, a desistência não será possível enquanto houver 

impugnação ou embargos.

 Este é o teor do art. 775 do CPC, que dispõe que:

 “O exequente tem o direito de desistir de toda a execução ou de apenas 

alguma medida executiva. Parágrafo único. Na desistência da execução, 

observar-se-á o seguinte: I - serão extintos a impugnação e os embargos 

que versarem apenas sobre questões processuais, pagando o exequente 

as custas processuais e os honorários advocatícios; II - nos demais 

casos, a extinção dependerá da concordância do impugnante ou do 

embargante.

No caso em análise, não houve a interposição de impugnação ou 

embargos, inclusive, não há manifestação do executado, já que esse não 

foi intimado.

Isto posto, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VIII, do CPC.

Condeno o exequente ao pagamento das custas processuais 

remanescentes.

P.R.I.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Nobres/MT.

RICARDO NICOLINO DE CASTRO

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 43129 Nr: 1115-32.2013.811.0030

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MNdS-M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva Procuradora da Fazenda Nacional - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 1115-32.2013.811.0030

Cód. 43129

DECISÃO

 Vistos etc.

 Constato que não há nos autos documento detalhado de ordem de 

valores.

Determino nova penhora conforme a decisão de fls. 64/65, realizada a 

penhora, cumpra-se as demais determinações da decisão retro citada.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Nobres/MT.

RICARDO NICOLINO DE CASTRO

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 21593 Nr: 158-02.2011.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neuza Maria dos Santos Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cláudia Regina Oliveira Santos 

Ferreira - OAB:10.765-MT, José Fernando Magioni - OAB:190236/SP, 

Marcia Regina Pereira da Silva Magalhães - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 158-02.2011.811.0030

Código nº. 21593

DESPACHO

Vistos etc.

Embora as partes tenham apresentado contestação e réplica à 

contestação, compulsando os autos verifica-se que não fora anulada a 

sentença proferida, às fls.58/59-v, conforme se observa no acórdão, às 

fls. 133/135. Desta feita, chamo o feito à ordem e determino a intimação 

das partes para manifestarem, requerendo o que entender de direito, no 

prazo legal.

 Cumpra-se.

Nobres/MT.

RICARDO NICOLINO DE CASTRO

Juiz de Direito, em substituição legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 41433 Nr: 1369-39.2012.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Cândido de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gisélia Silva Rocha - OAB:MT - 

14.241, Roque Pires da Rocha Filho - OAB:9870

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 1369-39.2012.811.0030

Código nº: 41433

DESPACHO

Visto etc.

Tendo em vista que não há nos autos a decisão que indeferiu o 

requerimento administrativo, intime-se o advogado da parte autora, para 

que proceda com a juntada do documento no prazo de 15 (quinze) dias. 

Caso o patrono da requerente não proceda com a juntada do documento 

no prazo legal, intime-se pessoalmente a requerente, para que proceda 

com a juntada do documento no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Nobres/MT.

RICARDO NICOLINO DE CASTRO

Juiz de Direito em substituição legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 41439 Nr: 1375-46.2012.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Julia José Bedette

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vânia dos Santos - OAB:11.332

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 1375-46.2012.811.0030

Código nº: 41439
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DESPACHO

Visto etc.

I – DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO

Intime-se a parte autora, para que cumpra as determinações do acórdão 

de fl. 102, DETERMINO A SUSPENSÃO do presente feito, pelo PRAZO DE 

30 (TRINTA) DIAS, para que a parte Autora providencie e traga aos autos 

a comprovação do requerimento administrativo realizado junto ao Instituto 

requerido, bem como a decisão administrativa respectiva, sob pena de 

extinção do feito por falta de interesse processual.

II - DAS PROVAS

Após, vista a parte contraria, para que se manifeste acerca do 

requerimento administrativo e se possui interesse no aproveitamento das 

provas já produzidas nos autos, no prazo legal.

Caso não haja interesse, a parte deverá apresentar justificativa 

pormenorizada, bem como deverá apresentar contestação no prazo 

assinalado acima.

Após, vista a parte contraria para apresentação de réplica a contestação 

e manifestação quanto ao aproveitamento de provas produzidas neste 

processo, no prazo de 15 (quinze) dias.

III - DA CERTIDÃO

Não havendo manifestação, restará caracterizado a concordância com o 

aproveitamento das provas já produzidas no processo, de modo que os 

autos serão encaminhados conclusos para prolação da sentença.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Nobres/MT.

RICARDO NICOLINO DE CASTRO

Juiz de Direito em substituição legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 22945 Nr: 1558-51.2011.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eunice Rosa Chagas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vânia dos Santos - OAB:11.332

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 1558-51.2011.811.0030

Código nº. 22945

DESPACHO

Vistos etc.

Certifique-se a Escrivania quanto à ausência da Contestação, após, vista 

dos autos a autarquia ré, para que requeira o que entender de direito, no 

prazo legal.

Após, tornem-se os autos conclusos.

 Cumpra-se.

 Nobres/MT.

 RICARDO NICOLINO DE CASTRO

Juiz de Direito em substituição legal.

Comarca de Nortelândia

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 10636 Nr: 326-98.2011.811.0031

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Nortelândia, Neurilan Fraga

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Firenze Energética S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRO LEITE DOS SANTOS - 

OAB:7532

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jocimara Mochi Jorge - 

OAB:11231-A, José Carlos Laranjeira - OAB:PR-15.661

 Vistos.

I - RELATÓRIO. A Fazenda Pública Municipal ajuizou ação de execução 

fiscal em face de FIRENZE ENERGÉTICA S/A, todos já qualificados, 

pretendendo a realização do crédito representado pela Certidão de Dívida 

Ativa (fl. 11).

Contudo, aportou nos autos notícia de pagamento da dívida, postulando o 

exequente a extinção da execução, em relação ao débito fiscal (fls. 

167/171).

II - FUNDAMENTAÇÃO. O pagamento da obrigação objeto da execução é 

causa de sua extinção, nos termos da letra do art. 924, II, do NCPC, na 

medida em que faz perecer o objeto da demanda, afastando o interesse 

processual até então presente.

III - DISPOSITIVO. Ante o exposto, atendidas as formalidades legais, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, com amparo no art. 924, II, do NCPC.

Ausente penhora/arresto efetivada nos autos ou algo a ser liberado.

Ônus de sucumbência, conforme determinado no despacho inicial de fl. 

12.

Transitada em julgado, diante do pleito de fls. 167/171, proceda com a 

intimação da parte executada para pagamento dos honorários, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Prescindível o registro da sentença, nos termos do artigo 317, § 4º, da 

Consolidação das Normas da Corregedoria-Geral de Justiça – CNGC.

P. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 31213 Nr: 327-15.2013.811.0031

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Walmir Luiz da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Firenze Energética S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNNA PORTELA ALVES - 

OAB:15418, WALCEMIR CARLOS DA SILVA - OAB:14151

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Romero Santos Lima Junior 

- OAB:PR 29950

 VISTOS.

Cuida-se de ação de cobrança proposta por WALMIR LUIS DA SILVA em 

face de FIRENSE ENERGETICA S/A, ambos devidamente qualificados nos 

autos.

Entre um ato e outro, as partes apresentaram acordo às fls. 150/151, 

almejando sua homologação e extinção do feito com fulcro no artigo 924, II, 

CPC.

Instado a manifestar a parte exequente informou anuência ao acordo, bem 

como o pagamento da primeira parcela avençada em acordo, conforme 

comprovantes juntados aos autos (fls.178/182).

Dessa maneira, HOMOLOGO O ACORDO informado nos autos, para que 

produza seus efeitos jurídicos e legais, fazendo de seus termos parte 

integrante desta decisão, e, em consequência, ante o pagamento da 

obrigação, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com amparo no art. 924, II, do 

NCPC.

Custas processuais e honorárias advocatícios na forma acordada pelas 

partes.

Após o TRÂNSITO EM JULGADO, devidamente certificado, ARQUIVE-SE, 

com as baixas e anotações de estilo.

Dou esta por publicada com a entrega na Escrivania. Dispensado o 

registro nos termos do provimento nº 42/2008-CGJ-MT.

CUMPRA-SE. INTIMEM-SE.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1486 Nr: 105-04.2000.811.0031

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Auxiliadora Ferraz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jamilton Dutra Ferraz ( Espólio )

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nilton Gomes da Silva - 

OAB:0851

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o Procurador da Inventariante Nilton Gomes da Silva, para no prazo 

legal efetuar o pagamento das Custas Processuais de fl. 135, no valor de 

R$ 1.332,38 ( Hum mil trezentos e trinta e dois reais e trinta e oito 

centavos).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 30883 Nr: 3-25.2013.811.0031

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102874/7/2018 Página 739 de 859



 PARTE AUTORA: Fazenda Publica Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nuccon Nucleo Construção Montagem LTDA, 

José Dahir Puzziello, Antonio Alfredo do Amaral, Vicente Puzziello

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Fazenda Pública 

Estadual - OAB:02

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE CARLOS DE ALMEIDA 

BENEVIDES - OAB:8159, NILTON GOMES DA SILVA - OAB:851

 Intimo os Procuradores dos Executados José Carlos de Almeida 

Benevides e Nilton Gomes da Silva, para no prazo legal efetuar o 

pagamento das Custas Processuais de fl. 96, no valor de R$ 607,39 

(seiscentos e sete reais e trinta e nove centavos.)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 30 Nr: 8-92.1986.811.0031

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nadir Gregoria Ferreira da Silva, Werbton Gomes da 

Silva, Virgilei Gomes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joaquim Eronildo Gomes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nilton Gomes da Silva - 

OAB:0851

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o Procurador da Inventariante Nilton Gomes da Silva, para no prazo 

legal efetuar o pagamento das Custas Processuais de fl. 189, no valor de 

R$ 1.280,59 (Hum mil duzentos e oitenta reais e cinquenta e nove 

centavos).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1091 Nr: 9-23.1999.811.0031

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União da Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Amélio Martins Faria

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Fazenda 

Nacional - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO BATISTA DE ALMEIDA - 

OAB:20758/O

 Intimo o Procurador do Embargante João Batista de Almeida, para no 

prazo legal efetuar o pagamento das Custas Processuais de fl. 175, no 

valor de R$ 1.121,83 (Hum mil cento e vinte e um reais e oitenta e três 

centavos.)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 2793 Nr: 319-24.2002.811.0031

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valmor Ascari, Ana Zilli Ascari

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, Gustavo R. Góes Nicoladelli - OAB:17980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nilton Gomes da Silva - 

OAB:0851

 Intimo os Procuradores do Exequente Gustavo R. Goes Nicoladelli e 

Fabiula Muller Koenig, para no prazo legal efetuar o pagamento das Custas 

Processuais de fl. 202, no valor de R$ 645,65 (seiscentos quarenta e 

cinco reais e sessenta e cinco centavos.)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1992 Nr: 189-68.2001.811.0031

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco Carlos de Freitas Pereira, Luciana de Freitas 

Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Neivanda Emerick de Freitas Pereira ( Espólio )

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana de Freitas Pereira - 

OAB:6230

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o Procurador do Inventariante Luciana de Freitas Pereira, para no 

prazo legal efetuar o pagamento das Custas Processuais de fl. 263, no 

valor de R$ 1.756,87 (Hum mil setecentose cinquenta e seis reais e oitenta 

e sete centavos.)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 10327 Nr: 17-77.2011.811.0031

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Batista de Arruda, Jesuelson da Guia 

Campos, Leonido Maximo Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ademilson Navarrete 

Linhares-Defensor Publico - OAB:, Gilmar Gomes de Souza - 

OAB:9228

 Intimo o Procurador dos Réus Gilmar Gomes de Souza, para no prazo 

legal efetuar o pagamento das Custas Processuais de fl. 358, no valor de 

R$ 544,26 (quinhentos e quarenta e quatro reais e vinte e seis centavos.)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 34137 Nr: 40-81.2015.811.0031

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZONEL BRANDÃO MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Brasil Telecon S/A - Filial Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Azevedo Antunes - 

OAB:MT-8843

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denner de Barros e 

Mascarenhas Barbosa - OAB:13245-A

 Vistos.

Considerando que as partes, após retorno dos autos do TJMT, foram 

devidamente intimadas para requererem o que de direito, porém 

quedaram-se inertes, determino o arquivamento do presente feito com as 

respectivas baixas e anotações necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 37191 Nr: 507-26.2016.811.0031

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESAEL DE FRANÃA SANTOS, ESAEL DE 

FRANCA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador(a) do Estado - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

Intime-se a parte autora, para que promova o regular andamento do feito, 

requerendo o que entender por direito, no prazo de 10 (dez) dias, sob 

pena de extinção.

Decorrido o prazo com ou sem manifestação, tornem os autos conclusos.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 33275 Nr: 1039-68.2014.811.0031

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Josenildo Sá Teles Porto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV. Financeira S/A, ALAN CARDECK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DURVAL SOBRAL 

FEITOSA - OAB:28367

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Priscila Kei Sato - 

OAB:15.684-A

 Do exposto, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA pretendida.Em 

prosseguimento, determino:- Seja certificado acerca de eventual decurso 

de prazo para o requerido Alan Cardeck apresentar contestação;- Após, 

seja a parte autora intimada para impugnar a contestação de fls. 29/49 e 

se manifestar acerca da apresentação ou não de contestação pelo 

requerido Alan;Em seguida, tornem os autos conclusos.Cumpra-se, 
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expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 38996 Nr: 158-86.2017.811.0031

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processos Cautelares->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RURAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRICOLAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Ouro Verde de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNALDO SILVA ARAUJO - 

OAB:13840

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luís Felipe Lammel - 

OAB:7133/MT

 Vistos.

I - Retifique-se a autuação, fazendo-se constar que o processo 

encontra-se em fase de cumprimento de sentença, tendo como exequente 

Luis Felipe Lammel e Vinicius Pereira Muller e executado Rural 

Distribuidora de Produtos Agrícolas.

II – Em seguida, INTIME-SE o executado, através de seu(sua) patrono(a) 

constituído(a) nos autos, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o 

pagamento do débito, sob pena de incidência de multa de 10% (dez por 

cento) sobre o valor do mesmo, consoante disposto no art. 523, §1º, do 

NCPC.

III - Se decorrido o prazo acima sem que haja notícia de pagamento, 

CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE a parte credora para trazer aos autos, 

planilha de cálculo devidamente atualizada, acrescendo a multa legal de 

10% (dez por cento).

IV - Em sendo efetuado pagamento parcial no prazo consignado, a multa 

prevista incidirá sobre o restante (art. 523, § 2º, NCPC).

V - Não sendo efetuado tempestivamente o pagamento e, apresentada a 

planilha de cálculo atualizada, EXPEÇA-SE o necessário à penhora de 

bens da parte executada (art. 523, § 3º, NCPC).

VI - Havendo pedido de penhora online, façam-me os autos CONCLUSOS 

para as deliberações pertinentes.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 37749 Nr: 801-78.2016.811.0031

 AÇÃO: Atos e expedientes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Silvino Santana Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comissão Executiva Estadual do Partido da 

República - PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Carlos Pereira - 

OAB:11.810

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vitos.

Diante da ausência de cumprimento da Carta Precatória, por inércia da 

parte autora, intime-se a mesma, através de seu advogado, para que 

promova o regular andamento do feito, requerendo o que entender por 

direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do feito.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Comarca de Nova Canaâ do Norte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 31583 Nr: 150-49.2005.811.0090

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANIBAL RAFAEL, PIEDADE FRANCISCA RAFAEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO GOULART MASET - 

OAB:OAB/MT 9742-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dílson Ferreira Pedrosa 

Filho - OAB:5416-M

 Vistos.

 Trata-se de ação de cumprimento de sentença promovida pela parte 

exequente em desfavor da parte executada.

 Compulsando os autos, verifica-se que houve a expedição de RPV para o 

pagamento da execução.

 Ante o exposto, declaro EXTINTA A EXECUÇÃO, nos termos dos artigos 

924, inciso II, e 925, ambos do Novo Código de Processo Civil.

 Deixo de condenar a parte executada em honorários advocatícios por não 

haver resistência, na autorização do art. 85, § 7º, do NCPC.

Proceda o(a) Sr(a). Gestor(a) Judiciário(a) com as providências 

necessárias para o levantamento da verba depositada pela autarquia 

requerida, transferindo-o à conta indicada.

Comunique-se a parte autora pessoalmente.

Levantado os valores depositados e não havendo requerimentos, 

remetam-se os autos ao arquivo, dando-se baixa no relatório estatístico.

Fica dispensado o registro da sentença, providência efetivada com a 

própria inserção no sistema informatizado Apolo/PJE/TJMT, nos termos do 

art. 317, § 4º, da CNGC/MT.

Publique-se. Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 35916 Nr: 402-76.2010.811.0090

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALICE CARDOSO DE OLIVEIRA, ALEX SOARES 

CARDOSO, GEISIANE SOARES CARDOSO, IVANI SOARES CARDOSO 

SILVA, KATIELY SOARES CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ERCÍLIA COTRIM 

GARCIA STROPA - OAB:8048-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante a apresentação de impugnação à execução pelo INSS, intime-se a 

parte exequente para manifestação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 35040 Nr: 376-15.2009.811.0090

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA PINHEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ERCÍLIA COTRIM 

GARCIA STROPA - OAB:8048-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante a apresentação de impugnação à execução pelo INSS, intime-se a 

parte exequente para manifestação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 34285 Nr: 432-82.2008.811.0090

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HACHIRO AIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ERCÍLIA COTRIM 

GARCIA STROPA - OAB:8048-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante a apresentação de impugnação à execução pelo INSS, intime-se a 

parte exequente para manifestação.

Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 34259 Nr: 413-76.2008.811.0090

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIR VIVIAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ERCÍLIA COTRIM 

GARCIA STROPA - OAB:8048-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante a apresentação de impugnação à execução pelo INSS, intime-se a 

parte exequente para manifestação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 33576 Nr: 528-34.2007.811.0090

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIRCEU FONTOURA GERMANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ERCÍLIA COTRIM 

GARCIA STROPA - OAB:8048-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante a apresentação de impugnação à execução pelo INSS, intime-se a 

parte exequente para manifestação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 35043 Nr: 379-67.2009.811.0090

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NADIR DE OLIVEIRA RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ERCÍLIA COTRIM 

GARCIA STROPA - OAB:8048-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante a apresentação de impugnação à execução pelo INSS, intime-se a 

parte exequente para manifestação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 61119 Nr: 987-50.2018.811.0090

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAILSON DOS SANTOS DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTER DOS SANTOS LAUTON DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO MOREIRA DE OLIVEIRA 

SILVA - OAB:22577/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Verifica-se que a petição inicial não atendeu ao disposto no art. 292 do 

Novo Código de Processo Civil, pois que a parte autora atribuiu o valor de 

R$ 1.000,00 (um mil reais) à causa, sendo que há disposição de bem 

imóvel e dívidas a serem partilhadas.

 Assim, intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

emende a petição inicial, retificando o valor da causa nos termos do art. 

292, “caput” e incisos, do NCPC.

Decorrido o prazo, certifique-se.

Após, voltem-me os autos conclusos.

 Processe-se o feito em segredo de justiça, conforme o disposto no art. 

189, inciso II, do Novo Código de Processo Civil.

Proceda-se às anotações necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 46246 Nr: 2010-56.2013.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEOMAR GEMELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEUZA BATISTA DA SILVA - 

OAB:MT-16598/O, SILVANA DA FONSECA ROSAS SILVA - 

OAB:19926/O MT, WEDERSON FRANCISCO DA SILVA - OAB:12611-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

RATIFICO o benefício da gratuidade da justiça anteriormente concedido 

diante dos documentos acostados.

No mais, cumpra-se a decisão de fls. 99/100, intime-se o perito nomeado 

para que, no prazo de 05 (cinco) dias, proceda com a entrega do laudo 

pericial em cartório (art. 476 do NCPC), observado o largo lapso temporal 

transcorrido para tal obrigação, sob pena de multa prevista no art. 77, § 2º 

do NCPC.

Decorrido o prazo, certifique-se.

Após, venham-me os autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 46186 Nr: 533-46.2013.811.0090

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRA MARIA DE SOUZA MORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ERCÍLIA COTRIM 

GARCIA STROPA - OAB:8048-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante o teor da certidão à fl. 86, intime-se o perito nomeado para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, proceda com a entrega do laudo pericial em 

cartório (art. 476 do NCPC), observado o largo lapso temporal transcorrido 

para tal obrigação, sob pena de multa prevista no art. 77, § 2º do NCPC.

Após a juntada do laudo pericial, atendido integralmente o acima 

especificado ou sendo necessário decidir de maneira diversa, voltem-me 

os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 35280 Nr: 613-49.2009.811.0090

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO TRAJANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ERCÍLIA COTRIM 

GARCIA STROPA - OAB:8048-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intimem-se as partes do retorno dos autos do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso/Superior Tribunal de Justiça/Tribunal Regional 

Federal da Primeira Região.

Após, nada sendo requerido e ante o trânsito em julgado do acórdão, 

remetam-se os presentes autos ao arquivo com as devidas cautelas de 

estilo, observando-se em tudo a novel CNGC.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 35030 Nr: 368-38.2009.811.0090
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LUIZA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VITOR PINHEIRO SEGANTINE - 

OAB:13570-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

I - RELATÓRIO

Trata-se de ação previdenciária de aposentadoria de trabalhadora rural 

por idade com pedido liminar proposta por MARIA LUIZA DE OLIVEIRA em 

desfavor de INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, todos 

devidamente qualificados nos autos.

A zelosa Oficiala de Justiça informou o óbito da autora, conforme certidão 

à fl. 32.

Devidamente intimados por edital, os sucessores não se manifestaram e 

intimado por DJE nº 9503 o advogado da parte autora quedou-se inerte (fl. 

49).

II - FUNDAMENTAÇÃO

A parte autora faleceu, como faz prova a certidão de óbito acostada à fl. 

39 e, não houve habilitação de herdeiros de modo que o feito não possui 

razão de existir.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução de 

mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, do NCPC.

IV - DISPOSIÇÕES FINAIS

Condeno a parte autora em custas, despesas processuais e honorários 

advocatícios, salvo se imune a tais tributos (União, Estados, Distrito 

Federal e Municípios) e, caso beneficiária da justiça gratuita, os valores 

decorrentes ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade durante o 

lapso de 05 (cinco) anos do trânsito em julgado da respectiva decisão, na 

dicção do § 3º, do art. 98, do NCPC.

 Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, fica dispensado o registro da 

sentença, providência efetivada com a própria inserção no sistema 

informatizado Apolo/TJMT.

 Publique-se. Intimem-se.

Após o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 34700 Nr: 35-86.2009.811.0090

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA CORDEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ERCÍLIA COTRIM 

GARCIA STROPA - OAB:8048-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante a apresentação do demonstrativo do crédito previdenciário de forma 

discriminada e atualizada, recebo a petição de fls. 194/197, com 

fundamento no art. 534 do NCPC.

Intime-se o INSS nos termos do art. 535 do NCPC, via postal, com a 

remessa do feito, para que promova o cumprimento da sentença ou, 

querendo, impugne a execução nos próprios autos, no prazo de 30 (trinta) 

dias.

Não impugnada a execução, expeça-se a competente Requisição de 

Pequeno Valor – RPV e/ou Precatório, ao Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região, para pagamento do débito, em consonância com as disposições 

contidas nos arts. 535, § 3º, do NCPC e 100, “caput” e § 3º, da CRFB/88.

Alfim, retifique-se a capa dos autos, de modo a constar o nome da ação 

como cumprimento de sentença, efetivando-se as demais alterações no 

Cartório Distribuidor.

Cumpra-se COM URGÊNCIA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 32808 Nr: 98-87.2004.811.0090

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO LUIS TIETZ - 

OAB:OAB/MT 7809/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

De início, com base nas informações prestadas e documentos juntados às 

fls. 275/277, bem como no objeto do pedido, de natureza alimentar, DEFIRO 

os benefícios da gratuidade da justiça, nos termos do § 3º, do art. 99, do 

NCPC e art. 5º, LXXIV, da CRFB/88.

E ante a apresentação do demonstrativo do crédito previdenciário de 

forma discriminada e atualizada de fls. 265/272, recebo a retro petição 

com fundamento no art. 534 do NCPC.

Intime-se o INSS nos termos do art. 535 do NCPC, via postal, com a 

remessa do feito, para que promova o cumprimento da sentença ou, 

querendo, impugne a execução nos próprios autos, no prazo de 30 (trinta) 

dias.

Na oportunidade, a autarquia também deverá informar a este Juízo acerca 

da implantação do benefício em favor da parte autora, como também 

deverá remeter cópia do extrato HISCRE, comprovando a satisfação do 

comando judicial, providência desnecessária caso já tenha havido a 

implantação do benefício com a correspondente informação.

Não impugnada a execução, expeça-se a competente Requisição de 

Pequeno Valor – RPV e/ou Precatório, ao Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região, para pagamento do débito, em consonância com as disposições 

contidas nos arts. 535, § 3º, do NCPC e 100, “caput” e § 3º, da CRFB/88.

Alfim, retifique-se a capa dos autos, de modo a constar o nome da ação 

como cumprimento de sentença, efetivando-se as demais alterações no 

Cartório Distribuidor.

Cumpra-se COM URGÊNCIA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 31635 Nr: 198-08.2005.811.0090

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELZA MARIA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ERCÍLIA COTRIM 

GARCIA STROPA - OAB:8048-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dílson Ferreira Pedrosa 

Filho - OAB:5416-M

 Vistos.

Intimem-se as partes do retorno dos autos do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso/Superior Tribunal de Justiça/Tribunal Regional 

Federal da Primeira Região.

Após, nada sendo requerido e ante o trânsito em julgado do acórdão, 

remetam-se os presentes autos ao arquivo com as devidas cautelas de 

estilo, observando-se em tudo a novel CNGC.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 31503 Nr: 78-62.2005.811.0090

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIELE MAY, MARIA ISABEL MAY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ERCÍLIA COTRIM 

GARCIA STROPA - OAB:8048-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dílson Ferreira Pedrosa 

Filho - OAB:5416-M

 Vistos.

Ante a apresentação do demonstrativo do crédito previdenciário de forma 

discriminada e atualizada, recebo a petição de fls. 227/231, com 

fundamento no art. 534 do NCPC.
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Intime-se o INSS nos termos do art. 535 do NCPC, via postal, com a 

remessa do feito, para que promova o cumprimento da sentença ou, 

querendo, impugne a execução nos próprios autos, no prazo de 30 (trinta) 

dias.

Não impugnada a execução, expeça-se a competente Requisição de 

Pequeno Valor – RPV e/ou Precatório, ao Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região, para pagamento do débito, em consonância com as disposições 

contidas nos arts. 535, § 3º, do NCPC e 100, “caput” e § 3º, da CRFB/88.

Alfim, retifique-se a capa dos autos, de modo a constar o nome da ação 

como cumprimento de sentença, efetivando-se as demais alterações no 

Cartório Distribuidor.

Cumpra-se COM URGÊNCIA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 31184 Nr: 425-32.2004.811.0090

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITA MARIA DA CONCEIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ERCÍLIA COTRIM 

GARCIA STROPA - OAB:8048-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Russel Alexandre Barbosa 

Maia - OAB:

 Vistos.

 Trata-se de ação de cumprimento de sentença promovida pela parte 

exequente em desfavor da parte executada.

 Compulsando os autos, verifica-se que houve a expedição de alvará para 

o levantamento da verba depositada pela autarquia requerida, a qual foi 

devidamente transferida à conta indicada.

 Ante o exposto, declaro EXTINTA A EXECUÇÃO, nos termos dos artigos 

924, inciso II, e 925, ambos do Novo Código de Processo Civil.

 Deixo de condenar a parte executada em honorários advocatícios por não 

haver resistência, na autorização do art. 85, § 7º, do NCPC.

Comunique-se pessoalmente a parte autora.

Não havendo requerimentos, remetam-se os autos ao arquivo, dando-se 

baixa no relatório estatístico.

De outro lado, ante a certidão de suspeição do(a) senhor(a) Oficial(a) de 

Justiça, proceda-se à redistribuição dos autos.

Fica dispensado o registro da sentença, providência efetivada com a 

própria inserção no sistema informatizado Apolo/PJE/TJMT, nos termos do 

art. 317, § 4º, da CNGC/MT.

Publique-se. Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 47886 Nr: 885-67.2014.811.0090

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JLACDS, REGIANE ALVES CARDOSO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ERCÍLIA COTRIM 

GARCIA STROPA - OAB:8048-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, ausentes os pressupostos necessários para a sua 

concessão, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA com fulcro no 

art. 300, “caput”, do NCPC c.c. o art. 2º, inciso I, alínea “e”, e art. 20, da Lei 

8.742/93 e art. 3º do Decreto 3.048/99. IV - DISPOSIÇÕES FINAIS Cite-se o 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS para CONTESTAR 

a ação no prazo de 30 (trinta) dias (NCPC, art. 335 c.c. art. 183), 

consignando expressamente a advertência a que se refere o art. 344, do 

citado diploma normativo, devendo, para tanto, serem observados os 

termos do convênio firmado, no ano de 2009, entre o Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso e a Procuradoria Geral Federal.Na hipótese de 

a contestação apresentar preliminares, documentos, fatos ou argumentos 

novos, intime-se a parte autora para impugnação, no prazo legal.Por 

oportuno, deixo de designar audiência de conciliação, na forma do inciso I, 

do § 4º, do art. 334, do NCPC, em face do desinteresse da ré, em ofício 

encaminhado a este Juízo. Proceda a equipe interdisciplinar deste Juízo, 

no prazo de 30 (trinta) dias, à realização de estudo social no domicílio da 

parte autora João Lucas Alves Cardoso da Silva, relatando os fatos que 

entenderem pertinentes, a fim de apurar as condições de vida, bem como 

a composição familiar e renda per capita desta.Sobrevindo o estudo e 

considerando a existência de interesse de incapaz, nos termos do art. 

178, inciso II, do NCPC, dê-se vista ao Ministério Público para 

manifestação.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 47885 Nr: 884-82.2014.811.0090

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IOLANDA DE SOUZA PINHEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ERCÍLIA COTRIM 

GARCIA STROPA - OAB:8048-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, com 

resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil, paraa) CONDENAR o INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURO SOCIAL - INSS a conceder aposentadoria por invalidez em favor 

de IOLANDA DE SOUZA PINHEIRO CUNHA, brasileiro(a), casado(a), 

trabalhador(a) rural, portador(a) da CI/RG nº 1650724-0 SSP/MT e 

inscrito(a) no CPF/MF sob o nº 522.334.721-87, no valor de 100% (cem 

por cento) do salário de benefício, nos termos do art. 44 da Lei 8.213/91; 

b) DETERMINAR ao INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS o 

cumprimento imediato da sentença, no que respeita apenas à implantação 

do benefício, a ser feita em até 30 (trinta) dias após a intimação da 

sentença, conforme art. 1.288, § 7°, inciso I, da CNGC/TJMT, tendo como 

data de início do benefício (DIB) em 1º/04/2014, data posterior à cessação 

do benefício (fl. 38);c) REJEITAR a arguição preliminar de prescrição das 

parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento 

da ação, na forma do art. 103, parágrafo único, da Lei 8.213/91, formulada 

pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, porquanto, no 

interregno entre a cessação do benefício e a postulação judicial, 

transcorreu lapso temporal inferior ao prescricional estabelecido no 

dispositivo suso mencionado de regência;d) RATIFICAR a gratuidade da 

justiça concedida à parte autora às fls. 42/44, haja vista as cópias da 

CTPS, os extratos bancários com rendimentos compatíveis ao benefício e 

a declaração de imposto de renda, estando atualmente separada de fato, 

bem ainda considerando o objeto do pedido, de natureza alimentar, nos 

termos do § 3º, do art. 99, do NCPC e art. 5º, inciso LXXIV, da CRFB/88.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 46985 Nr: 216-14.2014.811.0090

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ROSA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:15.848-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, rejeitada a prejudicial arguida pela parte ré, INDEFIRO O 

PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA da parte autora por estarem ausentes 

os pressupostos necessários para a sua concessão, com fulcro no art. 

300, “caput”, do NCPC c.c. o art. 25, inciso I, art. 39 inciso I, art. 42, art. 59 

e seguintes da Lei 8.213/91. IV - DISPOSIÇÕES FINAIS Não ocorrida 

nenhuma das hipóteses de julgamento conforme o estado do processo, 

passa-se a sanear e a organizar o processo na forma do art. 357 do 

NCPC:a) Não há questões processuais pendentes a serem resolvidas;b) 

Delimita-se a atividade probatória aos requisitos exigidos pela Lei 8.213/91 

para a concessão do benefício, inclusa a doença incapacitante que afirma 

possuir a parte autora;c) Define-se a distribuição do ônus da prova na 

forma do art. 373 incisos I e II do NCPC, isto é, deverá o autor comprovar o 

fato constitutivo de seu direito e ao réu a existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito daquele;d) Designo audiência de 

instrução e julgamento para o DIA 11 DE SETEMBRO DE 2018, ÀS 10H00, 

devendo as partes serem intimadas juntamente com seus respectivos 
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advogados para comparecerem à audiência designada, acompanhadas 

das testemunhas arroladas.As partes terão o prazo de até 15 (quinze) 

dias desta data para arrolar suas testemunhas (art. 357, § 4º c.c. o art. 

450, ambos do NCPC), as quais deverão comparecer independentemente 

de intimação. Caso se pretenda a intimação destas, as partes deverão 

formular requerimento neste sentido no prazo de 30 (trinta) dias antes da 

audiência, contendo a correspondente justificativa, na forma do § 4º, do 

art. 455, do NCPC.Intimem-se.Cumpra-se COM URGÊNCIA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 46984 Nr: 215-29.2014.811.0090

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ CÂNDIDO GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:15.848-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte requerente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresente justificativa do não comparecimento à perícia agendada e 

informe se possui interesse na realização do referido exame, sob pena de 

o silêncio valer como presunção de desinteresse e consequente extinção 

do feito.

Decorrido prazo, certifique-se.

Após venham-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 46559 Nr: 904-10.2013.811.0090

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGE DE ANANIAS CONCEIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ERCÍLIA COTRIM 

GARCIA STROPA - OAB:8048-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Designo audiência de instrução e julgamento para o DIA 16 DE OUTUBRO 

DE 2018, ÀS 14H00, devendo as partes serem intimadas juntamente com 

seus respectivos advogados para comparecerem à audiência designada, 

acompanhadas das testemunhas arroladas.

As partes terão o prazo de até 15 (quinze) dias desta data para arrolar 

suas testemunhas (art. 357, § 4º c.c. o art. 450, ambos do NCPC), as 

quais deverão comparecer independentemente de intimação. Caso se 

pretenda a intimação destas, as partes deverão formular requerimento 

neste sentido no prazo de 30 (trinta) dias antes da audiência, contendo a 

correspondente justificativa, na forma do § 4º, do art. 455, do NCPC.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 33454 Nr: 411-43.2007.811.0090

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ERCÍLIA COTRIM 

GARCIA STROPA - OAB:8048-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

De início, com base nos documentos juntados às fls. 185/205, bem como 

no objeto do pedido, de natureza alimentar, RATIFICO a gratuidade da 

justiça, nos termos do § 3º, do art. 99, do NCPC e art. 5º, LXXIV, da 

CRFB/88.

Deixo, por ora, de analisar o pleito da parte autora para oficiar a gerência 

do INSS para que proceda com a reimplantação do benefício concedido.

É que o segurado aposentado por invalidez poderá ser convocado a 

qualquer momento para avaliação das condições que ensejaram o 

afastamento ou a aposentadoria, concedida judicial ou 

administrativamente, nos termos do art. 43, § 4º, da Lei 8.213/91.

Assim, intime-se a parte ré para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifeste-se quanto à cessação do benefício, devendo esclarecer o(s) 

motivo(s) que levou(aram) a tal decisão.

De outro lado, ante a apresentação do demonstrativo do crédito 

previdenciário de forma discriminada e atualizada, recebo a petição de fls. 

178/180, com fundamento no art. 534 do NCPC.

Intime-se o INSS nos termos do art. 535 do NCPC, via postal, com a 

remessa do feito, para que promova o cumprimento da sentença ou, 

querendo, impugne a execução nos próprios autos, no prazo de 30 (trinta) 

dias.

Não impugnada a execução, expeça-se a competente Requisição de 

Pequeno Valor – RPV e/ou Precatório, ao Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região, para pagamento do débito, em consonância com as disposições 

contidas nos arts. 535, § 3º, do NCPC e 100, “caput” e § 3º, da CRFB/88.

Alfim, retifique-se a capa dos autos, de modo a constar o nome da ação 

como cumprimento de sentença, efetivando-se as demais alterações no 

Cartório Distribuidor.

Cumpra-se COM URGÊNCIA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 33434 Nr: 391-52.2007.811.0090

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO FERMIANO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ERCÍLIA COTRIM 

GARCIA STROPA - OAB:8048-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pleito de fl. 136.

Intime-se o perito, Dr. Guilherme José Friebrantz Pinto, no endereço 

constante à fl. 102, para complementar o laudo pericial de modo a informar 

se o requerente possui ou não doença ortopédica, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de cerceamento de defesa.

Aportando aos autos a resposta do Senhor Perito, intimem-se as partes 

para se manifestarem no prazo de 15 (quinze) dias (art. 477, § 1º, do 

NCPC).

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se.

Por fim, atendido integralmente o acima especificado ou sendo necessário 

decidir de maneira diversa, voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 37244 Nr: 48-80.2012.811.0090

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGM, CAGM, EGM, MGM, MGM, CRGM, MML

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SRS, ESE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO ALVES DA SILVA - 

OAB:8.563/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista o trânsito em julgado da decisão que acolheu o incidente 

de impugnação ao valor da causa, intime-se a parte autora, por meio de 

seu procurador, para proceder com a retificação do valor da causa, 

devendo corresponder ao proveito econômico esperado, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Ressalta-se que o não atendimento das providências acima declinadas 

acarretará no cancelamento da distribuição da demanda, nos termos do 

art. 290 do Novo Código de Processo Civil.

Após a juntada da correção do valor da causa, remetam-se os autos ao 

Cartório Distribuidor para o cálculo das custas e taxas judiciais pendentes, 
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devendo ser considerado o cálculo correspondente às custas do 

incidente de impugnação ao valor da causa.

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se.

 Após, voltem-me os autos conclusos.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 60148 Nr: 409-87.2018.811.0090

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KMDSG, HGM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CILSO PEREIRA DOS SANTOS - 

OAB:20430/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 As partes firmaram acordo no qual estabeleceram parâmetros para a 

resolução completa do objeto jurídico perseguido, requerendo sua 

homologação.

 O Ministério Público manifestou-se parcialmente favoravelmente ao pleito, 

requerendo a homologação do acordo quanto aos alimentos, a intimação 

das partes para que esclareçam quanto será a residência do menor, por 

se tratar de guarda compartilhada, e a realização de estudo psicossocial.

 Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado pelas partes apenas 

quanto aos alimentos, que passa a ser parte integrante desta sentença, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Intimem-se as partes, por intermédio de seus advogados, para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, informem se a guarda compartilhada se dará com 

a coabitação exclusiva com a genitora ou se ocorrerá revezamento de 

residências.

Decorrido o prazo, certifique-se.

Com a manifestação, venham-me os autos conclusos para determinação 

ou não de realização de estudo psicossocial.

Sem manifestação, dê-se vista dos autos ao ente ministerial para 

manifestação.

Cientifique-se o Ministério Público.

 Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 35198 Nr: 531-18.2009.811.0090

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA RAMOS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELAINE GOMES LEOPOLDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE AUGUSTO TREVELIN - 

OAB:16.910-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, ACOLHO os embargos de declaração para anular a 

sentença de fls. 36 e verso e todos os demais subsequentes à audiência 

de conciliação, inclusive. IV - DISPOSIÇÕES FINAISPor haver acordo já 

homologado à fl. 11, intime-se a parte autora, por meio de seu advogado 

constituído, para requerer o que de direito, sob pena de extinção do feito, 

nos termos do artigo 485, inciso III, do Novo Código de Processo 

Civil.Publique-se. Consoante disposto no art. 317, § 4º, da CNGC/MT, 

alterado pelo Provimento n.º 41/2016, fica dispensado o registro da 

sentença, providência efetivada com a própria inserção no sistema 

informatizado APOLO/PJE/TJMT. Cumpra-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000039-91.2018.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO COSTA NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS OAB - MT0019525A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT0004676A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE SENTENÇA Processo: 

1000039-91.2018.8.11.0090. REQUERENTE: PAULO COSTA NEVES 

REQUERIDO: CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. Vistos. I 

- RELATÓRIO Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o art. 38 da 

Lei 9.099/95. II - FUNDAMENTAÇÃO II.1 - Da indústria do dano moral Em um 

país em que população clama por mudanças de seus governantes, é 

bastante triste verificar o uso do Poder Judiciário por ela para chancelar 

ilegalidades e atos criminosos, o que a provocar crises econômicas pelo 

abuso do direito de postular, que, como não poderia ser diferente, é 

limitado pelo ordenamento jurídico. E tal prática é verificada especialmente 

no âmbito do Juizado Especial, isto por questões óbvias, já que o acesso, 

no primeiro grau, independe do pagamento de custas, taxas ou despesas, 

bem ainda ao pagamento de honorários em caso de sentença 

desfavorável. Não só isso, com a possibilidade da inversão do ônus da 

prova, o que antes era uma situação cômoda e abusiva por parte das 

grandes empresas e corporações pela distribuição estática do ônus da 

prova, o que colocava o consumidor em situação de desvantagem, agora 

virou instrumento de abuso por alguns destes (consumidores e 

advogados), que se aproveitam muitas vezes da desorganização de 

fornecedores de produtos e bens e prestadores serviços e da 

impossibilidade material de se defenderem de forma articulada em todas as 

comarcas do país, de norte a sul, de leste a oeste, implicando, assim, a 

perda da causa judicial quando havia contrato legítimo entre as partes. É o 

que se denomina “indústria do dano moral”. E a prática é extremamente 

sensível, a camuflar a ilicitude da conduta, pois que o rito do juizado 

especial é célere e por isso incompatível com o exame pericial. Daí porque, 

em alguns casos, quando a parte ré acosta eventual contrato ou mesmo a 

gravação da conversa, a parte autora postula o exame grafotécnico da 

assinatura nele constante ou exame de voz, impossibilitando o 

prosseguimento do feito com sua extinção, que, evidentemente, depois 

não é levado para o rito ordinário. E todos os nichos de empresas estão 

suscetíveis a esse mecanismo, desde as menores até as maiores. A 

carga tributária brasileira é de 33,4% (trinta e três inteiros e quatro 

décimos por cento) segundo dados da Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico (OCDE). Os encargos trabalhistas também 

não são menos vorazes, além do salário mensal, o empregador deve 

contemplar o vale-transporte, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 

(FGTS), os recolhimentos devidos ao Instituto Nacional do Seguro Social 

(INSS), o imposto de renda, o 13º salário, as férias remuneradas, o 

vale-alimentação ou a própria refeição, horas extras e adicionais, 

lembrando-se, ainda, que a tributação - ela mais uma vez - pode chegar a 

36% (trinta e seis por cento) em cima da folha salarial. Além deste início 

nada animador, o empresário ainda tem de se preparar com a instabilidade 

governamental do país em vários cenários, como recentemente ocorreu 

com a “greve dos caminhoneiros”, que simplesmente parou o país e gerou 

prejuízos bilionários. Não suficiente, deverão os fornecedores de produtos 

e bens e prestadores serviços contar com um time de advogados e 

correspondentes jurídicos em inúmeras comarcas do país para se 

defenderem de uma avalanche de ações inidôneas propostas perante os 

juizados especiais, o que invariavelmente contribuiu com a falência e a 

recuperação judicial de inúmeras empresas geradoras de riquezas, 

empregos, renda e receita ao Estado. A isto se denomina “custo-Brasil”, e 

quem paga, no final das contas - e como sempre -, é a sociedade, o 

cidadão. Ora, a prática se equipara a delitos patrimoniais com a chancela 

do Poder Judiciário, induzindo o juiz a erro pela fraude empregada, vale 

dizer, a parte autora estabelece contrato legítimo de fornecimento de 

produtos ou serviços com a parte ré, e, posteriormente, ao se ver 

inadimplente com o nome inserido no cadastro de maus pagadores, 

ingressa com ação perante o sistema de justiça argumentando inexistir tal 

relação jurídica com os correspondentes pedidos de declaração de 

indébito e condenação por danos morais. Tais condutas devem ser 

reprimidas energicamente, não só pela reprovabilidade, mas, sobretudo 
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pela falta de ética, a utilizar o manto da justiça para fim ilegal e até mesmo 

criminoso. Aquele que omite e faz declaração falsa em petição e a 

protocola perante o Poder Judiciário na busca de direito inexistente, tem, 

inicialmente, a intenção de criar obrigação ilegal ou alterar a verdade sobre 

fato juridicamente relevante em desfavor da parte contra qual litiga, bem 

como vilipendia a administração da justiça pela fraude empregada com o 

intuito de induzir a erro o juiz, como se vê dos arts. 299 e 347 do Código 

Penal: “Falsidade ideológica Art. 299 - Omitir, em documento público ou 

particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer 

inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de 

prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato 

juridicamente relevante: Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o 

documento é público, e reclusão de um a três anos, e multa, se o 

documento é particular. Parágrafo único - Se o agente é funcionário 

público, e comete o crime prevalecendo-se do cargo, ou se a falsificação 

ou alteração é de assentamento de registro civil, aumenta-se a pena de 

sexta parte.” “Fraude processual Art. 347 - Inovar artificiosamente, na 

pendência de processo civil ou administrativo, o estado de lugar, de coisa 

ou de pessoa, com o fim de induzir a erro o juiz ou o perito: Pena - 

detenção, de três meses a dois anos, e multa. Parágrafo único - Se a 

inovação se destina a produzir efeito em processo penal, ainda que não 

iniciado, as penas aplicam-se em dobro.” Recentemente, este magistrado, 

que cumula a 1ª Vara, Juizado Especial e da Fazenda Pública da Comarca 

de Colíder, deparou-se com o fenômeno da “indústria do dano moral” 

funcionando em nível de organização em âmbito estadual, agentes 

associados com divisão específica de tarefas: Advogados responsáveis 

pelas tratativas judiciais, ingresso e acompanhamento de toda a demanda 

perante o Poder Judiciário com o final recebimento dos valores 

decorrentes de eventual acordo ou condenação; Marqueteiros 

responsáveis pela divulgação do serviço fraudulento oferecido, seja por 

meio de panfletos, seja por meio de redes sociais, seja inclusive 

divulgando a realização de “campanhas” e “feirões LIMPE SEU NOME”; 

Agenciadores responsáveis pela captação “in loco” de potenciais clientes, 

os quais rodam todo o Estado de Mato Grosso, dirigem-se para o bairro 

mais pobre da cidade - local em que frequentemente as pessoas têm 

restrições cadastrais e possuem pouco ou nenhum conhecimento jurídico 

- e, de porta em porta, devidamente uniformizados, inclusive com crachá, 

oferecem o “serviço”, afirmando sobre a “ilegalidade” de se inserir o nome 

delas no cadastro de inadimplentes ou que os juros eventualmente 

praticados são abusivos. Com isso, em poder de aparelhos celulares com 

acesso aos sistemas do SPC, SERASA e SCPC, os agenciadores efetuam 

a consulta do CPF do interessado e, havendo restrição cadastral, já 

colhem ali mesmo a assinatura em procuração padronizada e registram 

fotograficamente os documentos pessoais; Acompanhantes responsáveis 

por efetuar contato telefônico com a parte autora para lembrá-la das 

audiências, acompanhá-la se for preciso na solenidade, orientado 

inclusive a recusar propostas inferiores a R$ 3.000,00 (três mil reais). 

Outrossim, cumpre colacionar as mensagens que vêm circulando em 

redes sociais nas Comarcas de Nova Canaã do Norte e Colíder, sendo que 

três números celulares foram identificados em grupos de ambas as 

cidades em tal prática, sendo eles (65) 98125-9041 de pessoa intitulada 

por LETICIA, (66) 98445-8165 de pessoa intitulada por STEFANO e (65) 

99961-4263 de pessoa intitulada por ANTONELLA RIBEIRO: Com estas 

evidências e a própria organização das tarefas e atividades, com agentes 

atuando em todo o Estado de Mato Grosso, vislumbra-se até mesmo 

eventual associação criminosa, na forma do art. 288 do Código Penal ou 

do art. 1º, § 1º, e seguintes da Lei 12.850/13: “Associação Criminosa Art. 

288. Associarem-se 3 (três) ou mais pessoas, para o fim específico de 

cometer crimes: Pena - reclusão, de 1 (um) a 3 (três) anos.” “CAPÍTULO I 

DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA Art. 1o Esta Lei define organização 

criminosa e dispõe sobre a investigação criminal, os meios de obtenção da 

prova, infrações penais correlatas e o procedimento criminal a ser 

aplicado. § 1o Considera-se organização criminosa a associação de 4 

(quatro) ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela 

divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta 

ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de 

infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) 

anos, ou que sejam de caráter transnacional.” Além dos delitos já 

mencionados, em muitos casos observa-se que a parte autora é induzida 

a erro mediante meio fraudulento para que terceiros obtenham vantagem 

ilícita em prejuízo alheio, na forma do art. 171, “caput”, do Código Penal: 

“Art. 171 - Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo 

alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou 

qualquer outro meio fraudulento: Pena - reclusão, de um a cinco anos, e 

multa, de quinhentos mil réis a dez contos de réis. A par disso, em recente 

recomendação para o enfrentamento de fraudes e captação ilícita de 

clientes emanada pelo Eminente Desembargador Dirceu dos Santos, 

Presidente do Conselho de Supervisão dos Juizados Especiais, remetida 

cópia dos expedientes CIA 0042256-48.2018 e 0042770-98.2018 das 

empresas Telefônica Brasil S/A - Vivo e Energisa, detectou-se inclusive 

crime de falsidade documental de faturas de consumo e comprovantes de 

endereço. II.2 - Da desistência da ação formulada pela parte autora Da 

contestação da parte ré observa-se a manifesta má-fé da parte autora 

com a presente ação, como abaixo se verá, pelo que é de se INDEFERIR o 

pedido de desistência formulado por ela (parte autora), pedido que só 

reforça sua litigância maliciosa, nos termos do Enunciado 90 do FONAJE: 

“ENUNCIADO 90 – A desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu 

já citado, implicará a extinção do processo sem resolução do mérito, ainda 

que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento, SALVO 

QUANDO HOUVER INDÍCIOS DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ OU LIDE 

TEMERÁRIA (nova redação – XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG).” 

(sem destaques no original). II.3 - Do mérito Estão presentes as condições 

da ação e os pressupostos processuais, ausentes vícios de qualquer 

ordem e sendo desnecessária a produção probatória em audiência, o 

processo está apto a julgamento. Com isso, passo à incursão no mérito da 

demanda, com base no art. 355, inciso I, do NCPC. E os pedidos 

formulados pela parte autora não merecem acolhimento, prevalecendo os 

argumentos da parte ré com a procedência do pedido contraposto. É que a 

parte ré demonstrou que a parte autora foi/é sua cliente, notadamente 

porque acostou inúmeros comprovantes de compras, pagamento de 

faturas de consumo do ano de 2014, além do mesmo documento de 

identidade apresentado pela parte autora, como demonstra a reprodução 

eletrônica no corpo da contestação, na autorização do art. 225 do Código 

Civil: “Art. 225. As reproduções fotográficas, cinematográficas, os 

registros fonográficos e, em geral, quaisquer outras reproduções 

mecânicas ou eletrônicas de fatos ou de coisas fazem prova plena 

destes, se a parte, contra quem forem exibidos, não lhes impugnar a 

exatidão.” De outro lado, vê-se que a presente demanda se enquadra 

justamente na hipótese delineada no item “II.3 - Da indústria do dano 

moral”. Primeiro porque o advogado Dr. Rafael Anderson da Silva Santos 

atua na Cidade de Cuiabá, tendo escritório profissional na Rua M, Quadra 

39, Lote 2, Bairro Jardim Primeiro de Março, além de seu telefone possuir 

DDD daquela localidade (65) 9 9801-0855. Segundo porque o referido 

advogado tem centenas de ações tramitando tanto na Comarca de Nova 

Canaã do Norte quanto na Comarca de Colíder, todas contendo petições 

iniciais absolutamente idênticas, por exceção obviamente dos dados 

pessoais da parte autora e do respectivo débito objurgado. Terceiro 

porque o extrato da restrição cadastral foi emitido por sítio eletrônico e não 

por órgão oficial do SPC, SERASA ou SCPC. Quarto porque a procuração 

acostada consta ter sido subscrita na Cidade de Cuiabá, em data não 

informada, sem reconhecimento de firma, o que certamente não ocorreu, 

já que a parte autora não se deslocaria de Nova Canaã do Norte para 

Cuiabá para esta finalidade. Quinto porque o advogado Dr. Rafael 

Anderson da Silva Santos sequer compareceu à audiência de conciliação. 

Sexto porque houve a propositura direta da presente ação judicial sem 

qualquer prévia resolução administrativa. Houvesse boa-fé na demanda a 

recomendar a eventual inversão do ônus da prova nos termos da 

legislação consumerista, certamente a parte reclamante teria colacionado 

um mínimo de lastro probatório sobre os fatos constitutivos de seu direito, 

a fim de respaldar a verossimilhança de suas alegações, o que não 

ocorreu no caso vertente, haja vista que a assertiva poderia ser 

corroborada por meios administrativos para a resolução extrajudicial do 

problema como protocolos seja perante a respectiva empresa, seja 

perante o serviço de atendimento ao consumidor, seja perante a ouvidoria, 

seja perante agências reguladoras ou instituições de controle (ANATEL, 

ANEEL, ANCINE, ANAC, ANTAQ, ANTT, ANP, ANVISA, ANS, ANA, ANM, 

Comissão de Valores Mobiliários e Banco Central do Brasil), seja perante o 

PROCON, existente na Comarca de Colíder. Sétimo porque acostado o 

contrato firmado pela parte autora com a parte ré, astutamente a primeira 

formulou pedido de desistência da ação. Portanto, comprovada 

documentalmente pela parte demandada a existência da dívida cuja 

quitação não foi demonstrada pela parte autora na forma estabelecida no 

art. 320 do Código Civil, mostra-se legítima a inscrição nos cadastros de 

inadimplentes, inexistindo conduta abusiva ensejadora do dever de 
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indenizar. Com a litigância maliciosa, pois que inicialmente a parte autora 

aduziu inexistir qualquer relação jurídica com a parte ré, notadamente pelo 

pedido constante da alínea “c” da petição inicial: “(...) que seja determinada 

a inversão do ônus da prova, conforme art. 6º, VIII, da Lei. 8.078, de 11 de 

setembro de 1990; PARA QUE A REQUERIDA TRAGA NOS AUTOS o 

contrato gerador do dano, OBJETO DA PRESENTE DEMANDA SOB PENA 

DE CONFISSÃO FICTA.”, o que, como visto, não condiz com a realidade 

(art. 77, inciso I, do NCPC), incidente a multa prevista no art. 80, incisos I, II 

e III, do NCPC, o qual se estabelece em 10% (dez por cento) do valor da 

causa, atribuída vinte salários mínimos, ou seja, em R$ 19.080,00 

(dezenove mil e oitenta reais), considerada a condição pessoal da parte 

autora e a gravidade da conduta. E tal multa deve ser arcada igualmente 

pelo advogado, não sendo justo e razoável que apenas a parte autora 

arque com tal condenação, na autorização do art. 81, § 2º, do NCPC. III - 

DISPOSITIVO Ante o exposto: a) JULGO IMPROCEDENTES os pedidos 

formulados na inicial, e o faço com resolução do mérito, a teor do que 

dispõe o art. 487, inciso I, do NCPC, prejudicada a arguição preliminar; b) 

JULGO PROCEDENTE o pedido contraposto formulado pela parte ré para 

CONDENAR a parte autora ao pagamento do débito existente com aquela 

no importe de R$ 619,62 (seiscentos e dezenove reais e sessenta e dois 

centavos) com juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo 

IPCA-E ambos a partir da citação, pois que o débito originário foi 

atualizado, na forma do art. 405 do Código Civil e Súmula 43 do Superior 

Tribunal de Justiça; c) CONDENO a parte autora e seu advogado, 

SOLIDARIAMENTE, de ofício, por litigância de má-fé no patamar de 10% 

(dez por cento) sobre o valor da causa, atribuída em vinte salários 

mínimos, R$ 19.080,00 (dezenove mil e oitenta reais), o que perfaz o 

montante de R$ 1.908,00 (um mil, novecentos e oito reais), bem como ao 

pagamento de CUSTAS PROCESSUAIS, além de todas as despesas 

assumidas pela parte ré com este feito, na licença do art. 79, art. 80, 

incisos I, II e III, art. 81, “caput” e § 1º, do NCPC, art. 55, parágrafo único, 

inciso I, da Lei 9.099/95, art. 470, parágrafo único, e art. 949, inciso III, da 

CNGC e Enunciados 114 e 136 do FONAJE, o que passível de execução e 

liquidação nestes autos (art. 777 do NCPC), além de HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da 

causa, pois que: a) regular a natureza e a importância da causa; b) 

acessível o lugar da prestação do serviço; c) ótimo o grau de zelo do 

profissional e o trabalho por ele realizado; e d) baixa exigência temporal do 

serviço fornecido, nos termos do art. 85, § 2º, do Novo Código de 

Processo Civil e Enunciado 136 do FONAJE; d) INDEFIRO o pedido de 

desistência da ação formulado pela parte autora diante da má-fé 

empregada, na dicção do Enunciado 90 do FONAJE. IV - DISPOSIÇÕES 

FINAIS Diante da má-fé empregada, porquanto a parte autora usufruiu dos 

serviços do Poder Judiciário para uma causa absolutamente inidônea, de 

fins ilícitos, não sendo justo e correto que a coletividade pague por uma 

atitude torpe e baixa, não só pela falta de ética, mas principalmente porque 

tal conduta contribui para a morosidade da prestação jurisdicional àqueles 

que efetivamente precisam, DEIXO DE CONCEDER A GRATUIDADE DA 

JUSTIÇA em interpretação extensiva ao art. 100, parágrafo único, do 

NCPC, IMPONDO ÀQUELA E A SEU ADVOGADO A CONDENAÇÃO AO 

PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS na expressa 

previsão do art. 55, parágrafo único, inciso I, da Lei 9.099/95, art. 81, 

“caput” e § 1º, do NCPC, art. 470, parágrafo único, e art. 949, inciso III, da 

CNGC e Enunciados 114 e 136 do FONAJE, abaixos transcritos, tudo sem 

prejuízo da multa por litigância de má-fé, na autorização do § 4º, do art. 98, 

também do NCPC: “Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o 

vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de 

litigância de má-fé. Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as 

custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento 

e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, 

do valor corrigido da causa. Parágrafo único. Na execução não serão 

contadas custas, salvo quando: I - reconhecida a litigância de má-fé;” “Art. 

81. De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a 

pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por 

cento do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos 

prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com 

todas as despesas que efetuou. § 1º Quando forem 2 (dois) ou mais os 

litigantes de má-fé, o juiz condenará cada um na proporção de seu 

respectivo interesse na causa ou SOLIDARIAMENTE aqueles que se 

coligaram para lesar a parte contrária.” (sem destaques no original). “Art. 

100. Deferido o pedido, a parte contrária poderá oferecer impugnação na 

contestação, na réplica, nas contrarrazões de recurso ou, nos casos de 

pedido superveniente ou formulado por terceiro, por meio de petição 

simples, a ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, nos autos do 

próprio processo, sem suspensão de seu curso. Parágrafo único. 

Revogado o benefício, a parte arcará com as despesas processuais que 

tiver deixado de adiantar e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de 

seu valor a título de multa, que será revertida em benefício da Fazenda 

Pública estadual ou federal e poderá ser inscrita em dívida ativa.” “Art. 

470. No procedimento em primeiro grau de jurisdição, deferido o pedido, a 

parte contrária poderá oferecer impugnação na contestação e na réplica 

ou, nos casos de pedido superveniente ou formulado por terceiro, por 

meio de petição simples, a ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, 

nos autos do próprio processo, sem suspensão de seu curso. Parágrafo 

único. Revogado o benefício, a parte arcará com as despesas 

processuais que tiver deixado de adiantar e pagará, em caso de má-fé, 

até o décuplo de seu valor a título de multa, que será revertida em 

benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e poderá ser inscrita em 

dívida ativa.” “Art. 949. As custas processuais nos Juizados Especiais 

Cíveis serão calculadas conforme tabela de custas do foro judicial, 

devidas nas seguintes hipóteses: III - quando reconhecida a litigância de 

má-fé, no processo de conhecimento e/ou execução;” (sem destaques no 

original). “ENUNCIADO 114 – A gratuidade da justiça não abrange o valor 

devido em condenação por litigância de má-fé (XX Encontro – São 

Paulo/SP).” “ENUNCIADO 136 – O reconhecimento da litigância de má-fé 

poderá implicar em condenação ao pagamento de custas, honorários de 

advogado, multa e indenização nos termos dos artigos 55, caput, da lei 

9.099/95 e 18 do Código de Processo Civil (XXVII Encontro – Palmas/TO).” 

(sem destaques no original). Por consequência, em interpretação 

conforme a constituição do art. 5º, inciso II, do Código de Processo Penal, 

vedada a requisição de instauração de inquérito policial de ofício por parte 

da autoridade judiciária, em obediência ao sistema acusatório previsto no 

art. 5º, “caput’, incisos I, XXXV, XXXVII, LIII, LIV, LVII, LXXIV, e art. 129 da 

CRFB/88, DETERMINO a remessa de cópia integral do feito ao MINISTÉRIO 

PÚBLICO, APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DESTA SENTENÇA, na licença 

do art. 40 do citado Estatuto Processual Penal, para que o órgão tome as 

providências julgadas pertinentes. Igualmente APÓS O TRÂNSITO EM 

JULGADO DESTA SENTENÇA, certifique-se e: a) Oficie-se e remeta-se 

cópia integral do feito ao Tribunal de Ética e Disciplina da Ordem dos 

Advogados do Brasil Seccional de Mato Grosso para apuração dos atos 

praticados pelo advogado da parte autora, na forma do art. 72 da Lei 

8.960/94; b) Oficie-se à Corregedoria-Geral da Justiça para conhecimento 

e providências julgadas pertinentes; c) Arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações necessárias, observando-se em tudo a novel CNGC. 

Nos termos do § 4º, do art. 317, da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça - CNGC, fica dispensado o registro da 

sentença, providência efetivada com a própria inserção no sistema 

informatizado APOLO/PJE/TJMT. Publique-se e intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Nova Canaã do Norte, 1º de julho de 2018.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE SENTENÇA Processo: 

1000040-76.2018.8.11.0090. REQUERENTE: PAULO COSTA NEVES 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. I - RELATÓRIO Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. II - FUNDAMENTAÇÃO II.1 

- Da indústria do dano moral Em um país em que população clama por 

mudanças de seus governantes, é bastante triste verificar o uso do Poder 

Judiciário por ela para chancelar ilegalidades e atos criminosos, o que a 

provocar crises econômicas pelo abuso do direito de postular, que, como 

não poderia ser diferente, é limitado pelo ordenamento jurídico. E tal prática 
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é verificada especialmente no âmbito do Juizado Especial, isto por 

questões óbvias, já que o acesso, no primeiro grau, independe do 

pagamento de custas, taxas ou despesas, bem ainda ao pagamento de 

honorários em caso de sentença desfavorável. Não só isso, com a 

possibilidade da inversão do ônus da prova, o que antes era uma situação 

cômoda e abusiva por parte das grandes empresas e corporações pela 

distribuição estática do ônus da prova, o que colocava o consumidor em 

situação de desvantagem, agora virou instrumento de abuso por alguns 

destes (consumidores e advogados), que se aproveitam muitas vezes da 

desorganização de fornecedores de produtos e bens e prestadores 

serviços e da impossibilidade material de se defenderem de forma 

articulada em todas as comarcas do país, de norte a sul, de leste a oeste, 

implicando, assim, a perda da causa judicial quando havia contrato legítimo 

entre as partes. É o que se denomina “indústria do dano moral”. E a prática 

é extremamente sensível, a camuflar a ilicitude da conduta, pois que o rito 

do juizado especial é célere e por isso incompatível com o exame pericial. 

Daí porque, em alguns casos, quando a parte ré acosta eventual contrato 

ou mesmo a gravação da conversa, a parte autora postula o exame 

grafotécnico da assinatura nele constante ou exame de voz, 

impossibilitando o prosseguimento do feito com sua extinção, que, 

evidentemente, depois não é levado para o rito ordinário. E todos os 

nichos de empresas estão suscetíveis a esse mecanismo, desde as 

menores até as maiores. A carga tributária brasileira é de 33,4% (trinta e 

três inteiros e quatro décimos por cento) segundo dados da Organização 

para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). Os encargos 

trabalhistas também não são menos vorazes, além do salário mensal, o 

empregador deve contemplar o vale-transporte, o Fundo de Garantia do 

Tempo de Serviço (FGTS), os recolhimentos devidos ao Instituto Nacional 

do Seguro Social (INSS), o imposto de renda, o 13º salário, as férias 

remuneradas, o vale-alimentação ou a própria refeição, horas extras e 

adicionais, lembrando-se, ainda, que a tributação - ela mais uma vez - 

pode chegar a 36% (trinta e seis por cento) em cima da folha salarial. 

Além deste início nada animador, o empresário ainda tem de se preparar 

com a instabilidade governamental do país em vários cenários, como 

recentemente ocorreu com a “greve dos caminhoneiros”, que 

simplesmente parou o país e gerou prejuízos bilionários. Não suficiente, 

deverão os fornecedores de produtos e bens e prestadores serviços 

contar com um time de advogados e correspondentes jurídicos em 

inúmeras comarcas do país para se defenderem de uma avalanche de 

ações inidôneas propostas perante os juizados especiais, o que 

invariavelmente contribuiu com a falência e a recuperação judicial de 

inúmeras empresas geradoras de riquezas, empregos, renda e receita ao 

Estado. A isto se denomina “custo-Brasil”, e quem paga, no final das 

contas - e como sempre -, é a sociedade, o cidadão. Ora, a prática se 

equipara a delitos patrimoniais com a chancela do Poder Judiciário, 

induzindo o juiz a erro pela fraude empregada, vale dizer, a parte autora 

estabelece contrato legítimo de fornecimento de produtos ou serviços com 

a parte ré, e, posteriormente, ao se ver inadimplente com o nome inserido 

no cadastro de maus pagadores, ingressa com ação perante o sistema de 

justiça argumentando inexistir tal relação jurídica com os correspondentes 

pedidos de declaração de indébito e condenação por danos morais. Tais 

condutas devem ser reprimidas energicamente, não só pela 

reprovabilidade, mas, sobretudo pela falta de ética, a utilizar o manto da 

justiça para fim ilegal e até mesmo criminoso. Aquele que omite e faz 

declaração falsa em petição e a protocola perante o Poder Judiciário na 

busca de direito inexistente, tem, inicialmente, a intenção de criar 

obrigação ilegal ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante em 

desfavor da parte contra qual litiga, bem como vilipendia a administração 

da justiça pela fraude empregada com o intuito de induzir a erro o juiz, 

como se vê dos arts. 299 e 347 do Código Penal: “Falsidade ideológica Art. 

299 - Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele 

devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa 

da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou 

alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante: Pena - reclusão, de 

um a cinco anos, e multa, se o documento é público, e reclusão de um a 

três anos, e multa, se o documento é particular. Parágrafo único - Se o 

agente é funcionário público, e comete o crime prevalecendo-se do cargo, 

ou se a falsificação ou alteração é de assentamento de registro civil, 

aumenta-se a pena de sexta parte.” “Fraude processual Art. 347 - Inovar 

artificiosamente, na pendência de processo civil ou administrativo, o 

estado de lugar, de coisa ou de pessoa, com o fim de induzir a erro o juiz 

ou o perito: Pena - detenção, de três meses a dois anos, e multa. 

Parágrafo único - Se a inovação se destina a produzir efeito em processo 

penal, ainda que não iniciado, as penas aplicam-se em dobro.” 

Recentemente, este magistrado, que cumula a 1ª Vara, Juizado Especial e 

da Fazenda Pública da Comarca de Colíder, deparou-se com o fenômeno 

da “indústria do dano moral” funcionando em nível de organização em 

âmbito estadual, agentes associados com divisão específica de tarefas: 

Advogados responsáveis pelas tratativas judiciais, ingresso e 

acompanhamento de toda a demanda perante o Poder Judiciário com o 

final recebimento dos valores decorrentes de eventual acordo ou 

condenação; Marqueteiros responsáveis pela divulgação do serviço 

fraudulento oferecido, seja por meio de panfletos, seja por meio de redes 

sociais, seja inclusive divulgando a realização de “campanhas” e “feirões 

LIMPE SEU NOME”; Agenciadores responsáveis pela captação “in loco” de 

potenciais clientes, os quais rodam todo o Estado de Mato Grosso, 

dirigem-se para o bairro mais pobre da cidade - local em que 

frequentemente as pessoas têm restrições cadastrais e possuem pouco 

ou nenhum conhecimento jurídico - e, de porta em porta, devidamente 

uniformizados, inclusive com crachá, oferecem o “serviço”, afirmando 

sobre a “ilegalidade” de se inserir o nome delas no cadastro de 

inadimplentes ou que os juros eventualmente praticados são abusivos. 

Com isso, em poder de aparelhos celulares com acesso aos sistemas do 

SPC, SERASA e SCPC, os agenciadores efetuam a consulta do CPF do 

interessado e, havendo restrição cadastral, já colhem ali mesmo a 

assinatura em procuração padronizada e registram fotograficamente os 

documentos pessoais; Acompanhantes responsáveis por efetuar contato 

telefônico com a parte autora para lembrá-la das audiências, 

acompanhá-la se for preciso na solenidade, orientado inclusive a recusar 

propostas inferiores a R$ 3.000,00 (três mil reais). Outrossim, cumpre 

colacionar as mensagens que vêm circulando em redes sociais nas 

Comarcas de Nova Canaã do Norte e Colíder, sendo que três números 

celulares foram identificados em grupos de ambas as cidades em tal 

prática, sendo eles (65) 98125-9041 de pessoa intitulada por LETICIA, (66) 

98445-8165 de pessoa intitulada por STEFANO e (65) 99961-4263 de 

pessoa intitulada por ANTONELLA RIBEIRO: Com estas evidências e a 

própria organização das tarefas e atividades, com agentes atuando em 

todo o Estado de Mato Grosso, vislumbra-se até mesmo eventual 

associação criminosa, na forma do art. 288 do Código Penal ou do art. 1º, 

§ 1º, e seguintes da Lei 12.850/13: “Associação Criminosa Art. 288. 

Associarem-se 3 (três) ou mais pessoas, para o fim específico de 

cometer crimes: Pena - reclusão, de 1 (um) a 3 (três) anos.” “CAPÍTULO I 

DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA Art. 1o Esta Lei define organização 

criminosa e dispõe sobre a investigação criminal, os meios de obtenção da 

prova, infrações penais correlatas e o procedimento criminal a ser 

aplicado. § 1o Considera-se organização criminosa a associação de 4 

(quatro) ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela 

divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta 

ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de 

infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) 

anos, ou que sejam de caráter transnacional.” Além dos delitos já 

mencionados, em muitos casos observa-se que a parte autora é induzida 

a erro mediante meio fraudulento para que terceiros obtenham vantagem 

ilícita em prejuízo alheio, na forma do art. 171, “caput”, do Código Penal: 

“Art. 171 - Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo 

alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou 

qualquer outro meio fraudulento: Pena - reclusão, de um a cinco anos, e 

multa, de quinhentos mil réis a dez contos de réis. A par disso, em recente 

recomendação para o enfrentamento de fraudes e captação ilícita de 

clientes emanada pelo Eminente Desembargador Dirceu dos Santos, 

Presidente do Conselho de Supervisão dos Juizados Especiais, remetida 

cópia dos expedientes CIA 0042256-48.2018 e 0042770-98.2018 das 

empresas Telefônica Brasil S/A - Vivo e Energisa, detectou-se inclusive 

crime de falsidade documental de faturas de consumo e comprovantes de 

endereço. II.2 - Da desistência da ação formulada pela parte autora Da 

contestação da parte ré observa-se a manifesta má-fé da parte autora 

com a presente ação, como abaixo se verá, pelo que é de se INDEFERIR o 

pedido de desistência formulado por ela (parte autora), pedido que só 

reforça sua litigância maliciosa, nos termos do Enunciado 90 do FONAJE: 

“ENUNCIADO 90 – A desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu 

já citado, implicará a extinção do processo sem resolução do mérito, ainda 

que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento, SALVO 

QUANDO HOUVER INDÍCIOS DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ OU LIDE 

TEMERÁRIA (nova redação – XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG).” 
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(sem destaques no original). De qualquer sorte, a parte ré, em sua 

contestação, anteviu tal comportamento maligno e se manifestou 

contrariamente à desistência, o que também a vedar o intento, na 

determinação do § 4º, do art. 485, do NCPC. II.3 - Do mérito Estão 

presentes as condições da ação e os pressupostos processuais, 

ausentes vícios de qualquer ordem e sendo desnecessária a produção 

probatória em audiência, o processo está apto a julgamento. Com isso, 

passo à incursão no mérito da demanda, com base no art. 355, inciso I, do 

NCPC. E os pedidos formulados pela parte autora não merecem 

acolhimento, prevalecendo os argumentos da parte ré com a procedência 

do pedido contraposto. É que a parte ré demonstrou que a parte autora 

foi/é sua cliente, notadamente porque efetuou pagamento de inúmeras 

faturas de consumo dos anos de 2014, 2015 e 2016, como demonstra a 

reprodução eletrônica da tela sistêmica daquela, na autorização do art. 

225 do Código Civil: “Art. 225. As reproduções fotográficas, 

cinematográficas, os registros fonográficos e, em geral, quaisquer outras 

reproduções mecânicas ou eletrônicas de fatos ou de coisas fazem prova 

plena destes, se a parte, contra quem forem exibidos, não lhes impugnar a 

exatidão.” Daí porque desnecessária a exibição de eventual contrato, 

máxime se considerar a possibilidade de contratação eletrônica ou remota, 

inclusive com autorização normativa, a teor do que dispõe o art. 51, § 1º, 

da Resolução 632/14 da Anatel: “Art. 51. Na contratação, a Prestadora 

deve entregar ao Consumidor o contrato de prestação do serviço e o 

Plano de Serviço contratado, bem como demais instrumentos relativos à 

oferta, juntamente com login e senha necessários a acesso ao espaço 

reservado ao Consumidor na página da Prestadora na internet, quando for 

o caso. § 1º Caso a contratação de algum serviço de telecomunicações 

se dê por meio do Atendimento Remoto, a Prestadora deve enviar ao 

Consumidor, por mensagem eletrônica ou outra forma com ele acordada, 

os documentos mencionados no caput.” Outrossim, tais concessionárias 

telefônicas são constantemente fiscalizadas pela respectiva agência 

reguladora, que possui livre acesso a todas as suas operações, na 

autorização do art. 10, incisos VI e XXII, da da Resolução 477/07 da 

Anatel: “Art. 10. Além das outras obrigações decorrentes da 

regulamentação editada pela Anatel e aplicáveis a serviços de 

telecomunicações e, especialmente, ao SMP, constituem deveres da 

prestadora: VI - permitir, aos agentes de fiscalização da Anatel, livre 

acesso, em qualquer época, às obras, às instalações e aos equipamentos 

relacionados à prestação do SMP, bem como aos seus registros 

contábeis, mantido o devido sigilo; XXII - manter, à disposição da Anatel e 

demais interessados, os documentos de natureza fiscal, os quais 

englobam os dados das ligações efetuadas e recebidas, data, horário de 

duração e valor da chamada, bem como os dados cadastrais do 

assinante, por um prazo mínimo de 5 (cinco) anos, em conformidade com o 

que prescreve o art. 11 da Lei nº 8.218/1991, de 29/08/1991, c/c art. 19 

da Resolução nº 247, de 14/12/2000.” De outro lado, vê-se que a presente 

demanda se enquadra justamente na hipótese delineada no item “II.3 - Da 

indústria do dano moral”. Primeiro porque o advogado Dr. Rafael Anderson 

da Silva Santos atua na Cidade de Cuiabá, tendo escritório profissional na 

Rua M, Quadra 39, Lote 2, Bairro Jardim Primeiro de Março, além de seu 

telefone possuir DDD daquela localidade (65) 9 9801-0855. Segundo 

porque o referido advogado tem centenas de ações tramitando tanto na 

Comarca de Nova Canaã do Norte quanto na Comarca de Colíder, todas 

contendo petições iniciais absolutamente idênticas, por exceção 

obviamente dos dados pessoais da parte autora e do respectivo débito 

objurgado. Terceiro porque o extrato da restrição cadastral foi emitido por 

sítio eletrônico e não por órgão oficial do SPC, SERASA ou SCPC. Quarto 

porque a procuração acostada consta ter sido subscrita na Cidade de 

Cuiabá, em data não informada, sem reconhecimento de firma, o que 

certamente não ocorreu, já que a parte autora não se deslocaria de Nova 

Canaã do Norte para Cuiabá para esta finalidade. Quinto porque o 

advogado Dr. Rafael Anderson da Silva Santos sequer compareceu à 

audiência de conciliação. Sexto porque houve a propositura direta da 

presente ação judicial sem qualquer prévia resolução administrativa. 

Houvesse boa-fé na demanda a recomendar a eventual inversão do ônus 

da prova nos termos da legislação consumerista, certamente a parte 

reclamante teria colacionado um mínimo de lastro probatório sobre os fatos 

constitutivos de seu direito, a fim de respaldar a verossimilhança de suas 

alegações, o que não ocorreu no caso vertente, haja vista que a assertiva 

poderia ser corroborada por meios administrativos para a resolução 

extrajudicial do problema como protocolos seja perante a respectiva 

empresa, seja perante o serviço de atendimento ao consumidor, seja 

perante a ouvidoria, seja perante agências reguladoras ou instituições de 

controle (ANATEL, ANEEL, ANCINE, ANAC, ANTAQ, ANTT, ANP, ANVISA, 

ANS, ANA, ANM, Comissão de Valores Mobiliários e Banco Central do 

Brasil), seja perante o PROCON, existente na Comarca de Colíder. Sétimo 

porque acostadas os extratos de pagamento de faturas pela parte ré 

perante a parte autora, astutamente a última formulou pedido de 

desistência da ação. Portanto, comprovada documentalmente pela parte 

demandada a existência da dívida cuja quitação não foi demonstrada pela 

parte autora na forma estabelecida no art. 320 do Código Civil, mostra-se 

legítima a inscrição nos cadastros de inadimplentes, inexistindo conduta 

abusiva ensejadora do dever de indenizar. Com a litigância maliciosa, pois 

que inicialmente a parte autora aduziu inexistir qualquer relação jurídica 

com a parte ré, notadamente pelo pedido constante da alínea “c” da 

petição inicial: “(...) que seja determinada a inversão do ônus da prova, 

conforme art. 6º, VIII, da Lei. 8.078, de 11 de setembro de 1990; PARA 

QUE A REQUERIDA TRAGA NOS AUTOS o contrato gerador do dano, 

OBJETO DA PRESENTE DEMANDA SOB PENA DE CONFISSÃO FICTA.”, o 

que, como visto, não condiz com a realidade (art. 77, inciso I, do NCPC), 

incidente a multa prevista no art. 80, incisos I, II e III, do NCPC, o qual se 

estabelece em 10% (dez por cento) do valor da causa, atribuída vinte 

salários mínimos, ou seja, em R$ 19.080,00 (dezenove mil e oitenta reais), 

considerada a condição pessoal da parte autora e a gravidade da 

conduta. E tal multa deve ser arcada igualmente pelo advogado, não sendo 

justo e razoável que apenas a parte autora arque com tal condenação, na 

autorização do art. 81, § 2º, do NCPC. III - DISPOSITIVO Ante o exposto: a) 

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, e o faço com 

resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, inciso I, do NCPC, 

prejudicada a arguição preliminar; b) JULGO PROCEDENTE o pedido 

contraposto formulado pela parte ré para CONDENAR a parte autora ao 

pagamento do débito existente com aquela no importe de R$ 174,08 (cento 

e setenta e quatro reais e oito centavos) com juros de mora de 1% ao mês 

e correção monetária pelo IPCA-E ambos a partir da citação, pois que o 

débito originário foi atualizado, na forma do art. 405 do Código Civil e 

Súmula 43 do Superior Tribunal de Justiça; c) CONDENO a parte autora e 

seu advogado, SOLIDARIAMENTE, de ofício, por litigância de má-fé no 

patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, atribuída em 

vinte salários mínimos, R$ 19.080,00 (dezenove mil e oitenta reais), o que 

perfaz o montante de R$ 1.908,00 (um mil, novecentos e oito reais), bem 

como ao pagamento de CUSTAS PROCESSUAIS, além de todas as 

despesas assumidas pela parte ré com este feito, na licença do art. 79, 

art. 80, incisos I, II e III, art. 81, “caput” e § 1º, do NCPC, art. 55, parágrafo 

único, inciso I, da Lei 9.099/95, art. 470, parágrafo único, e art. 949, inciso 

III, da CNGC e Enunciados 114 e 136 do FONAJE, o que passível de 

execução e liquidação nestes autos (art. 777 do NCPC), além de 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS fixados em 15% (quinze por cento) sobre 

o valor da causa, pois que: a) regular a natureza e a importância da 

causa; b) acessível o lugar da prestação do serviço; c) ótimo o grau de 

zelo do profissional e o trabalho por ele realizado; e d) baixa exigência 

temporal do serviço fornecido, nos termos do art. 85, § 2º, do Novo Código 

de Processo Civil e Enunciado 136 do FONAJE; d) INDEFIRO o pedido de 

desistência da ação formulado pela parte autora diante da má-fé 

empregada, na dicção do Enunciado 90 do FONAJE e § 4º, do art. 485, do 

NCPC. IV - DISPOSIÇÕES FINAIS Diante da má-fé empregada, porquanto a 

parte autora usufruiu dos serviços do Poder Judiciário para uma causa 

absolutamente inidônea, de fins ilícitos, não sendo justo e correto que a 

coletividade pague por uma atitude torpe e baixa, não só pela falta de 

ética, mas principalmente porque tal conduta contribui para a morosidade 

da prestação jurisdicional àqueles que efetivamente precisam, DEIXO DE 

CONCEDER A GRATUIDADE DA JUSTIÇA em interpretação extensiva ao 

art. 100, parágrafo único, do NCPC, IMPONDO ÀQUELA E A SEU 

ADVOGADO A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS E 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS na expressa previsão do art. 55, 

parágrafo único, inciso I, da Lei 9.099/95, art. 81, “caput” e § 1º, do NCPC, 

art. 470, parágrafo único, e art. 949, inciso III, da CNGC e Enunciados 114 

e 136 do FONAJE, abaixos transcritos, tudo sem prejuízo da multa por 

litigância de má-fé, na autorização do § 4º, do art. 98, também do NCPC: 

“Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas 

e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. 

Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários 

de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do 

valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da 

causa. Parágrafo único. Na execução não serão contadas custas, salvo 
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quando: I - reconhecida a litigância de má-fé;” “Art. 81. De ofício ou a 

requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que 

deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor 

corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta 

sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as 

despesas que efetuou. § 1º Quando forem 2 (dois) ou mais os litigantes 

de má-fé, o juiz condenará cada um na proporção de seu respectivo 

interesse na causa ou SOLIDARIAMENTE aqueles que se coligaram para 

lesar a parte contrária.” (sem destaques no original). “Art. 100. Deferido o 

pedido, a parte contrária poderá oferecer impugnação na contestação, na 

réplica, nas contrarrazões de recurso ou, nos casos de pedido 

superveniente ou formulado por terceiro, por meio de petição simples, a 

ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, nos autos do próprio 

processo, sem suspensão de seu curso. Parágrafo único. Revogado o 

benefício, a parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado 

de adiantar e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título 

de multa, que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou 

federal e poderá ser inscrita em dívida ativa.” “Art. 470. No procedimento 

em primeiro grau de jurisdição, deferido o pedido, a parte contrária poderá 

oferecer impugnação na contestação e na réplica ou, nos casos de 

pedido superveniente ou formulado por terceiro, por meio de petição 

simples, a ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, nos autos do 

próprio processo, sem suspensão de seu curso. Parágrafo único. 

Revogado o benefício, a parte arcará com as despesas processuais que 

tiver deixado de adiantar e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de 

seu valor a título de multa, que será revertida em benefício da Fazenda 

Pública estadual ou federal e poderá ser inscrita em dívida ativa.” “Art. 

949. As custas processuais nos Juizados Especiais Cíveis serão 

calculadas conforme tabela de custas do foro judicial, devidas nas 

seguintes hipóteses: III - quando reconhecida a litigância de má-fé, no 

processo de conhecimento e/ou execução;” (sem destaques no original). 

“ENUNCIADO 114 – A gratuidade da justiça não abrange o valor devido em 

condenação por litigância de má-fé (XX Encontro – São Paulo/SP).” 

“ENUNCIADO 136 – O reconhecimento da litigância de má-fé poderá 

implicar em condenação ao pagamento de custas, honorários de 

advogado, multa e indenização nos termos dos artigos 55, caput, da lei 

9.099/95 e 18 do Código de Processo Civil (XXVII Encontro – Palmas/TO).” 

(sem destaques no original). Por consequência, em interpretação 

conforme a constituição do art. 5º, inciso II, do Código de Processo Penal, 

vedada a requisição de instauração de inquérito policial de ofício por parte 

da autoridade judiciária, em obediência ao sistema acusatório previsto no 

art. 5º, “caput’, incisos I, XXXV, XXXVII, LIII, LIV, LVII, LXXIV, e art. 129 da 

CRFB/88, DETERMINO a remessa de cópia integral do feito ao MINISTÉRIO 

PÚBLICO, APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DESTA SENTENÇA, na licença 

do art. 40 do citado Estatuto Processual Penal, para que o órgão tome as 

providências julgadas pertinentes. Igualmente APÓS O TRÂNSITO EM 

JULGADO DESTA SENTENÇA, certifique-se e: a) Oficie-se e remeta-se 

cópia integral do feito ao Tribunal de Ética e Disciplina da Ordem dos 

Advogados do Brasil Seccional de Mato Grosso para apuração dos atos 

praticados pelo advogado da parte autora, na forma do art. 72 da Lei 

8.960/94; b) Oficie-se à Corregedoria-Geral da Justiça para conhecimento 

e providências julgadas pertinentes; c) Arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações necessárias, observando-se em tudo a novel CNGC. 

Nos termos do § 4º, do art. 317, da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça - CNGC, fica dispensado o registro da 

sentença, providência efetivada com a própria inserção no sistema 

informatizado APOLO/PJE/TJMT. Publique-se, intimem-se e cumpra-se. 

Nova Canaã do Norte, 1º de julho de 2018.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000041-61.2018.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO PORTELA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS OAB - MT0019525A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE SENTENÇA Processo: 

1000041-61.2018.8.11.0090. REQUERENTE: PAULO PORTELA DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Compulsando os autos, 

verifica-se que a parte autora apresentou pedido de desistência da ação 

por falta de interesse processual. Considerando o disposto no Enunciado 

90 do FONAJE, ainda que citada a parte ré, que celebrou acordo com a 

parte autora, HOMOLOGO o pedido de desistência, REVOGO o acordo 

entabulado e julgo EXTINTO o presente feito, sem resolução de mérito, nos 

termos do art. 485, inciso VIII, do NCPC. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95). Após o trânsito 

em julgado, o que deverá ser certificado, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Nova Canaã do Norte, 1º de julho de 2018.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000041-61.2018.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO PORTELA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS OAB - MT0019525A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE SENTENÇA Processo: 

1000041-61.2018.8.11.0090. REQUERENTE: PAULO PORTELA DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Compulsando os autos, 

verifica-se que a parte autora apresentou pedido de desistência da ação 

por falta de interesse processual. Considerando o disposto no Enunciado 

90 do FONAJE, ainda que citada a parte ré, que celebrou acordo com a 

parte autora, HOMOLOGO o pedido de desistência, REVOGO o acordo 

entabulado e julgo EXTINTO o presente feito, sem resolução de mérito, nos 

termos do art. 485, inciso VIII, do NCPC. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95). Após o trânsito 

em julgado, o que deverá ser certificado, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Nova Canaã do Norte, 1º de julho de 2018.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000042-46.2018.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE ALVES MALHEIROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS OAB - MT0019525A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BELA IMAGEM STUDIOS FOTOGRAFICOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIANA BRAGA FIGUEIREDO OAB - SP0189232A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE SENTENÇA Processo: 

1000042-46.2018.8.11.0090. REQUERENTE: ALEXANDRE ALVES 

MALHEIROS REQUERIDO: BELA IMAGEM STUDIOS FOTOGRAFICOS LTDA 

- EPP Vistos. I - RELATÓRIO Dispenso o relatório, em atenção ao que 

dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. II - FUNDAMENTAÇÃO II.1 - Da indústria 

do dano moral Em um país em que população clama por mudanças de seus 

governantes, é bastante triste verificar o uso do Poder Judiciário por ela 

para chancelar ilegalidades e atos criminosos, o que a provocar crises 

econômicas pelo abuso do direito de postular, que, como não poderia ser 

diferente, é limitado pelo ordenamento jurídico. E tal prática é verificada 

especialmente no âmbito do Juizado Especial, isto por questões óbvias, já 

que o acesso, no primeiro grau, independe do pagamento de custas, taxas 

ou despesas, bem ainda ao pagamento de honorários em caso de 
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sentença desfavorável. Não só isso, com a possibilidade da inversão do 

ônus da prova, o que antes era uma situação cômoda e abusiva por parte 

das grandes empresas e corporações pela distribuição estática do ônus 

da prova, o que colocava o consumidor em situação de desvantagem, 

agora virou instrumento de abuso por alguns destes (consumidores e 

advogados), que se aproveitam muitas vezes da desorganização de 

fornecedores de produtos e bens e prestadores serviços e da 

impossibilidade material de se defenderem de forma articulada em todas as 

comarcas do país, de norte a sul, de leste a oeste, implicando, assim, a 

perda da causa judicial quando havia contrato legítimo entre as partes. É o 

que se denomina “indústria do dano moral”. E a prática é extremamente 

sensível, a camuflar a ilicitude da conduta, pois que o rito do juizado 

especial é célere e por isso incompatível com o exame pericial. Daí porque, 

em alguns casos, quando a parte ré acosta eventual contrato ou mesmo a 

gravação da conversa, a parte autora postula o exame grafotécnico da 

assinatura nele constante ou exame de voz, impossibilitando o 

prosseguimento do feito com sua extinção, que, evidentemente, depois 

não é levado para o rito ordinário. E todos os nichos de empresas estão 

suscetíveis a esse mecanismo, desde as menores até as maiores. A 

carga tributária brasileira é de 33,4% (trinta e três inteiros e quatro 

décimos por cento) segundo dados da Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico (OCDE). Os encargos trabalhistas também 

não são menos vorazes, além do salário mensal, o empregador deve 

contemplar o vale-transporte, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 

(FGTS), os recolhimentos devidos ao Instituto Nacional do Seguro Social 

(INSS), o imposto de renda, o 13º salário, as férias remuneradas, o 

vale-alimentação ou a própria refeição, horas extras e adicionais, 

lembrando-se, ainda, que a tributação - ela mais uma vez - pode chegar a 

36% (trinta e seis por cento) em cima da folha salarial. Além deste início 

nada animador, o empresário ainda tem de se preparar com a instabilidade 

governamental do país em vários cenários, como recentemente ocorreu 

com a “greve dos caminhoneiros”, que simplesmente parou o país e gerou 

prejuízos bilionários. Não suficiente, deverão os fornecedores de produtos 

e bens e prestadores serviços contar com um time de advogados e 

correspondentes jurídicos em inúmeras comarcas do país para se 

defenderem de uma avalanche de ações inidôneas propostas perante os 

juizados especiais, o que invariavelmente contribuiu com a falência e a 

recuperação judicial de inúmeras empresas geradoras de riquezas, 

empregos, renda e receita ao Estado. A isto se denomina “custo-Brasil”, e 

quem paga, no final das contas - e como sempre -, é a sociedade, o 

cidadão. Ora, a prática se equipara a delitos patrimoniais com a chancela 

do Poder Judiciário, induzindo o juiz a erro pela fraude empregada, vale 

dizer, a parte autora estabelece contrato legítimo de fornecimento de 

produtos ou serviços com a parte ré, e, posteriormente, ao se ver 

inadimplente com o nome inserido no cadastro de maus pagadores, 

ingressa com ação perante o sistema de justiça argumentando inexistir tal 

relação jurídica com os correspondentes pedidos de declaração de 

indébito e condenação por danos morais. Tais condutas devem ser 

reprimidas energicamente, não só pela reprovabilidade, mas, sobretudo 

pela falta de ética, a utilizar o manto da justiça para fim ilegal e até mesmo 

criminoso. Aquele que omite e faz declaração falsa em petição e a 

protocola perante o Poder Judiciário na busca de direito inexistente, tem, 

inicialmente, a intenção de criar obrigação ilegal ou alterar a verdade sobre 

fato juridicamente relevante em desfavor da parte contra qual litiga, bem 

como vilipendia a administração da justiça pela fraude empregada com o 

intuito de induzir a erro o juiz, como se vê dos arts. 299 e 347 do Código 

Penal: “Falsidade ideológica Art. 299 - Omitir, em documento público ou 

particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer 

inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de 

prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato 

juridicamente relevante: Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o 

documento é público, e reclusão de um a três anos, e multa, se o 

documento é particular. Parágrafo único - Se o agente é funcionário 

público, e comete o crime prevalecendo-se do cargo, ou se a falsificação 

ou alteração é de assentamento de registro civil, aumenta-se a pena de 

sexta parte.” “Fraude processual Art. 347 - Inovar artificiosamente, na 

pendência de processo civil ou administrativo, o estado de lugar, de coisa 

ou de pessoa, com o fim de induzir a erro o juiz ou o perito: Pena - 

detenção, de três meses a dois anos, e multa. Parágrafo único - Se a 

inovação se destina a produzir efeito em processo penal, ainda que não 

iniciado, as penas aplicam-se em dobro.” Recentemente, este magistrado, 

que cumula a 1ª Vara, Juizado Especial e da Fazenda Pública da Comarca 

de Colíder, deparou-se com o fenômeno da “indústria do dano moral” 

funcionando em nível de organização em âmbito estadual, agentes 

associados com divisão específica de tarefas: Advogados responsáveis 

pelas tratativas judiciais, ingresso e acompanhamento de toda a demanda 

perante o Poder Judiciário com o final recebimento dos valores 

decorrentes de eventual acordo ou condenação; Marqueteiros 

responsáveis pela divulgação do serviço fraudulento oferecido, seja por 

meio de panfletos, seja por meio de redes sociais, seja inclusive 

divulgando a realização de “campanhas” e “feirões LIMPE SEU NOME”; 

Agenciadores responsáveis pela captação “in loco” de potenciais clientes, 

os quais rodam todo o Estado de Mato Grosso, dirigem-se para o bairro 

mais pobre da cidade - local em que frequentemente as pessoas têm 

restrições cadastrais e possuem pouco ou nenhum conhecimento jurídico 

- e, de porta em porta, devidamente uniformizados, inclusive com crachá, 

oferecem o “serviço”, afirmando sobre a “ilegalidade” de se inserir o nome 

delas no cadastro de inadimplentes ou que os juros eventualmente 

praticados são abusivos. Com isso, em poder de aparelhos celulares com 

acesso aos sistemas do SPC, SERASA e SCPC, os agenciadores efetuam 

a consulta do CPF do interessado e, havendo restrição cadastral, já 

colhem ali mesmo a assinatura em procuração padronizada e registram 

fotograficamente os documentos pessoais; Acompanhantes responsáveis 

por efetuar contato telefônico com a parte autora para lembrá-la das 

audiências, acompanhá-la se for preciso na solenidade, orientado 

inclusive a recusar propostas inferiores a R$ 3.000,00 (três mil reais). 

Outrossim, cumpre colacionar as mensagens que vêm circulando em 

redes sociais nas Comarcas de Nova Canaã do Norte e Colíder, sendo que 

três números celulares foram identificados em grupos de ambas as 

cidades em tal prática, sendo eles (65) 98125-9041 de pessoa intitulada 

por LETICIA, (66) 98445-8165 de pessoa intitulada por STEFANO, (65) 

99961-4263 de pessoa intitulada por ANTONELLA RIBEIRO e (66) 

99679-8395 de pessoa intitulada por FELIPE: Com estas evidências e a 

própria organização das tarefas e atividades, com agentes atuando em 

todo o Estado de Mato Grosso, vislumbra-se até mesmo eventual 

associação criminosa, na forma do art. 288 do Código Penal ou do art. 1º, 

§ 1º, e seguintes da Lei 12.850/13: “Associação Criminosa Art. 288. 

Associarem-se 3 (três) ou mais pessoas, para o fim específico de 

cometer crimes: Pena - reclusão, de 1 (um) a 3 (três) anos.” “CAPÍTULO I 

DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA Art. 1o Esta Lei define organização 

criminosa e dispõe sobre a investigação criminal, os meios de obtenção da 

prova, infrações penais correlatas e o procedimento criminal a ser 

aplicado. § 1o Considera-se organização criminosa a associação de 4 

(quatro) ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela 

divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta 

ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de 

infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) 

anos, ou que sejam de caráter transnacional.” Além dos delitos já 

mencionados, em muitos casos observa-se que a parte autora é induzida 

a erro mediante meio fraudulento para que terceiros obtenham vantagem 

ilícita em prejuízo alheio, na forma do art. 171, “caput”, do Código Penal: 

“Art. 171 - Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo 

alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou 

qualquer outro meio fraudulento: Pena - reclusão, de um a cinco anos, e 

multa, de quinhentos mil réis a dez contos de réis. A par disso, em recente 

recomendação para o enfrentamento de fraudes e captação ilícita de 

clientes emanada pelo Eminente Desembargador Dirceu dos Santos, 

Presidente do Conselho de Supervisão dos Juizados Especiais, remetida 

cópia dos expedientes CIA 0042256-48.2018 e 0042770-98.2018 das 

empresas Telefônica Brasil S/A - Vivo e Energisa, detectou-se inclusive 

crime de falsidade documental de faturas de consumo e comprovantes de 

endereço. II.2 - Da desistência da ação formulada pela parte autora Da 

contestação da parte ré observa-se a manifesta má-fé da parte autora 

com a presente ação, como abaixo se verá, pelo que é de se INDEFERIR o 

pedido de desistência formulado por ela (parte autora), pedido que só 

reforça sua litigância maliciosa, nos termos do Enunciado 90 do FONAJE: 

“ENUNCIADO 90 – A desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu 

já citado, implicará a extinção do processo sem resolução do mérito, ainda 

que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento, SALVO 

QUANDO HOUVER INDÍCIOS DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ OU LIDE 

TEMERÁRIA (nova redação – XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG).” 

(sem destaques no original). II.3 - Do mérito Estão presentes as condições 

da ação e os pressupostos processuais, ausentes vícios de qualquer 

ordem e sendo desnecessária a produção probatória em audiência, o 
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processo está apto a julgamento. Com isso, passo à incursão no mérito da 

demanda, com base no art. 355, inciso I, do NCPC. E os pedidos 

formulados pela parte autora não merecem acolhimento, prevalecendo os 

argumentos da parte ré com a procedência do pedido contraposto. É que a 

parte ré demonstrou que a parte autora foi/é sua cliente, notadamente 

porque acostou o contrato de prestação de serviços e ficha cadastral, 

como demonstram as reproduções eletrônicas no corpo da contestação e 

anexos acostados, bem como tela informativa em que não consta qualquer 

pagamento e histórico de conversas com o cliente, na autorização do art. 

225 do Código Civil: “Art. 225. As reproduções fotográficas, 

cinematográficas, os registros fonográficos e, em geral, quaisquer outras 

reproduções mecânicas ou eletrônicas de fatos ou de coisas fazem prova 

plena destes, se a parte, contra quem forem exibidos, não lhes impugnar a 

exatidão.” De outro lado, vê-se que a presente demanda se enquadra 

justamente na hipótese delineada no item “II.3 - Da indústria do dano 

moral”. Primeiro porque o advogado Dr. Rafael Anderson da Silva Santos 

atua na Cidade de Cuiabá, tendo escritório profissional na Rua M, Quadra 

39, Lote 2, Bairro Jardim Primeiro de Março, além de seu telefone possuir 

DDD daquela localidade (65) 9 9801-0855. Segundo porque o referido 

advogado tem centenas de ações tramitando tanto na Comarca de Nova 

Canaã do Norte quanto na Comarca de Colíder, todas contendo petições 

iniciais absolutamente idênticas, por exceção obviamente dos dados 

pessoais da parte autora e do respectivo débito objurgado. Terceiro 

porque o extrato da restrição cadastral foi emitido por sítio eletrônico e não 

por órgão oficial do SPC, SERASA ou SCPC. Quarto porque a procuração 

acostada consta ter sido subscrita na Cidade de Cuiabá, em data não 

informada, sem reconhecimento de firma, o que certamente não ocorreu, 

já que a parte autora não se deslocaria de Nova Canaã do Norte para 

Cuiabá para esta finalidade. Quinto porque o advogado Dr. Rafael 

Anderson da Silva Santos sequer compareceu à audiência de conciliação. 

Sexto porque houve a propositura direta da presente ação judicial sem 

qualquer prévia resolução administrativa. Houvesse boa-fé na demanda a 

recomendar a eventual inversão do ônus da prova nos termos da 

legislação consumerista, certamente a parte reclamante teria colacionado 

um mínimo de lastro probatório sobre os fatos constitutivos de seu direito, 

a fim de respaldar a verossimilhança de suas alegações, o que não 

ocorreu no caso vertente, haja vista que a assertiva poderia ser 

corroborada por meios administrativos para a resolução extrajudicial do 

problema como protocolos seja perante a respectiva empresa, seja 

perante o serviço de atendimento ao consumidor, seja perante a ouvidoria, 

seja perante agências reguladoras ou instituições de controle (ANATEL, 

ANEEL, ANCINE, ANAC, ANTAQ, ANTT, ANP, ANVISA, ANS, ANA, ANM, 

Comissão de Valores Mobiliários e Banco Central do Brasil), seja perante o 

PROCON, existente na Comarca de Colíder. Sétimo porque acostado o 

contrato firmado pela parte autora com a parte ré, astutamente a primeira 

formulou pedido de desistência da ação. Portanto, comprovada 

documentalmente pela parte demandada a existência da dívida cuja 

quitação não foi demonstrada pela parte autora na forma estabelecida no 

art. 320 do Código Civil, mostra-se legítima a inscrição nos cadastros de 

inadimplentes, inexistindo conduta abusiva ensejadora do dever de 

indenizar. Com a litigância maliciosa, pois que inicialmente a parte autora 

aduziu inexistir qualquer relação jurídica com a parte ré, notadamente pelo 

pedido constante da alínea “c” da petição inicial: “(...) que seja determinada 

a inversão do ônus da prova, conforme art. 6º, VIII, da Lei. 8.078, de 11 de 

setembro de 1990; PARA QUE A REQUERIDA TRAGA NOS AUTOS o 

contrato gerador do dano, OBJETO DA PRESENTE DEMANDA SOB PENA 

DE CONFISSÃO FICTA.”, o que, como visto, não condiz com a realidade 

(art. 77, inciso I, do NCPC), incidente a multa prevista no art. 80, incisos I, II 

e III, do NCPC, o qual se estabelece em 10% (dez por cento) do valor da 

causa, atribuída vinte salários mínimos, ou seja, em R$ 19.080,00 

(dezenove mil e oitenta reais), considerada a condição pessoal da parte 

autora e a gravidade da conduta. E tal multa deve ser arcada igualmente 

pelo advogado, não sendo justo e razoável que apenas a parte autora 

arque com tal condenação, na autorização do art. 81, § 2º, do NCPC. III - 

DISPOSITIVO Ante o exposto: a) JULGO IMPROCEDENTES os pedidos 

formulados na inicial, e o faço com resolução do mérito, a teor do que 

dispõe o art. 487, inciso I, do NCPC, prejudicada a arguição preliminar; b) 

JULGO PROCEDENTE o pedido contraposto formulado pela parte ré para 

CONDENAR a parte autora ao pagamento do débito existente com aquela 

no importe de R$ 300,00 (trezentos reais) com juros de mora de 1% ao 

mês e correção monetária pelo IPCA-E ambos a partir do vencimento de 

cada parcela, na forma do art. 397 do Código Civil e Súmula 43 do Superior 

Tribunal de Justiça, além de multa de 10% (dez por cento) conforme 

cláusula 3 do contrato (art. 408 do Código Civil); c) CONDENO a parte 

autora e seu advogado, SOLIDARIAMENTE, de ofício, por litigância de 

má-fé no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, 

atribuída em vinte salários mínimos, R$ 19.080,00 (dezenove mil e oitenta 

reais), o que perfaz o montante de R$ 1.908,00 (um mil, novecentos e oito 

reais), bem como ao pagamento de CUSTAS PROCESSUAIS, além de 

todas as despesas assumidas pela parte ré com este feito, na licença do 

art. 79, art. 80, incisos I, II e III, art. 81, “caput” e § 1º, do NCPC, art. 55, 

parágrafo único, inciso I, da Lei 9.099/95, art. 470, parágrafo único, e art. 

949, inciso III, da CNGC e Enunciados 114 e 136 do FONAJE, o que 

passível de execução e liquidação nestes autos (art. 777 do NCPC), além 

de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS fixados em 15% (quinze por cento) 

sobre o valor da causa, pois que: a) regular a natureza e a importância da 

causa; b) acessível o lugar da prestação do serviço; c) ótimo o grau de 

zelo do profissional e o trabalho por ele realizado; e d) baixa exigência 

temporal do serviço fornecido, nos termos do art. 85, § 2º, do Novo Código 

de Processo Civil e Enunciado 136 do FONAJE; d) INDEFIRO o pedido de 

desistência da ação formulado pela parte autora diante da má-fé 

empregada, na dicção do Enunciado 90 do FONAJE. IV - DISPOSIÇÕES 

FINAIS Diante da má-fé empregada, porquanto a parte autora usufruiu dos 

serviços do Poder Judiciário para uma causa absolutamente inidônea, de 

fins ilícitos, não sendo justo e correto que a coletividade pague por uma 

atitude torpe e baixa, não só pela falta de ética, mas principalmente porque 

tal conduta contribui para a morosidade da prestação jurisdicional àqueles 

que efetivamente precisam, DEIXO DE CONCEDER A GRATUIDADE DA 

JUSTIÇA em interpretação extensiva ao art. 100, parágrafo único, do 

NCPC, IMPONDO ÀQUELA E A SEU ADVOGADO A CONDENAÇÃO AO 

PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS na expressa 

previsão do art. 55, parágrafo único, inciso I, da Lei 9.099/95, art. 81, 

“caput” e § 1º, do NCPC, art. 470, parágrafo único, e art. 949, inciso III, da 

CNGC e Enunciados 114 e 136 do FONAJE, abaixos transcritos, tudo sem 

prejuízo da multa por litigância de má-fé, na autorização do § 4º, do art. 98, 

também do NCPC: “Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o 

vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de 

litigância de má-fé. Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as 

custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento 

e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, 

do valor corrigido da causa. Parágrafo único. Na execução não serão 

contadas custas, salvo quando: I - reconhecida a litigância de má-fé;” “Art. 

81. De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a 

pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por 

cento do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos 

prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com 

todas as despesas que efetuou. § 1º Quando forem 2 (dois) ou mais os 

litigantes de má-fé, o juiz condenará cada um na proporção de seu 

respectivo interesse na causa ou SOLIDARIAMENTE aqueles que se 

coligaram para lesar a parte contrária.” (sem destaques no original). “Art. 

100. Deferido o pedido, a parte contrária poderá oferecer impugnação na 

contestação, na réplica, nas contrarrazões de recurso ou, nos casos de 

pedido superveniente ou formulado por terceiro, por meio de petição 

simples, a ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, nos autos do 

próprio processo, sem suspensão de seu curso. Parágrafo único. 

Revogado o benefício, a parte arcará com as despesas processuais que 

tiver deixado de adiantar e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de 

seu valor a título de multa, que será revertida em benefício da Fazenda 

Pública estadual ou federal e poderá ser inscrita em dívida ativa.” “Art. 

470. No procedimento em primeiro grau de jurisdição, deferido o pedido, a 

parte contrária poderá oferecer impugnação na contestação e na réplica 

ou, nos casos de pedido superveniente ou formulado por terceiro, por 

meio de petição simples, a ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, 

nos autos do próprio processo, sem suspensão de seu curso. Parágrafo 

único. Revogado o benefício, a parte arcará com as despesas 

processuais que tiver deixado de adiantar e pagará, em caso de má-fé, 

até o décuplo de seu valor a título de multa, que será revertida em 

benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e poderá ser inscrita em 

dívida ativa.” “Art. 949. As custas processuais nos Juizados Especiais 

Cíveis serão calculadas conforme tabela de custas do foro judicial, 

devidas nas seguintes hipóteses: III - quando reconhecida a litigância de 

má-fé, no processo de conhecimento e/ou execução;” (sem destaques no 

original). “ENUNCIADO 114 – A gratuidade da justiça não abrange o valor 

devido em condenação por litigância de má-fé (XX Encontro – São 
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Paulo/SP).” “ENUNCIADO 136 – O reconhecimento da litigância de má-fé 

poderá implicar em condenação ao pagamento de custas, honorários de 

advogado, multa e indenização nos termos dos artigos 55, caput, da lei 

9.099/95 e 18 do Código de Processo Civil (XXVII Encontro – Palmas/TO).” 

(sem destaques no original). Por consequência, em interpretação 

conforme a constituição do art. 5º, inciso II, do Código de Processo Penal, 

vedada a requisição de instauração de inquérito policial de ofício por parte 

da autoridade judiciária, em obediência ao sistema acusatório previsto no 

art. 5º, “caput’, incisos I, XXXV, XXXVII, LIII, LIV, LVII, LXXIV, e art. 129 da 

CRFB/88, DETERMINO a remessa de cópia integral do feito ao MINISTÉRIO 

PÚBLICO, APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DESTA SENTENÇA, na licença 

do art. 40 do citado Estatuto Processual Penal, para que o órgão tome as 

providências julgadas pertinentes. Igualmente APÓS O TRÂNSITO EM 

JULGADO DESTA SENTENÇA, certifique-se e: a) Oficie-se e remeta-se 

cópia integral do feito ao Tribunal de Ética e Disciplina da Ordem dos 

Advogados do Brasil Seccional de Mato Grosso para apuração dos atos 

praticados pelo advogado da parte autora, na forma do art. 72 da Lei 

8.960/94; b) Oficie-se à Corregedoria-Geral da Justiça para conhecimento 

e providências julgadas pertinentes; c) Arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações necessárias, observando-se em tudo a novel CNGC. 

Nos termos do § 4º, do art. 317, da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça - CNGC, fica dispensado o registro da 

sentença, providência efetivada com a própria inserção no sistema 

informatizado APOLO/PJE/TJMT. Publique-se e intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Nova Canaã do Norte, 1º de julho de 2018.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE SENTENÇA Processo: 

1000042-46.2018.8.11.0090. REQUERENTE: ALEXANDRE ALVES 

MALHEIROS REQUERIDO: BELA IMAGEM STUDIOS FOTOGRAFICOS LTDA 

- EPP Vistos. I - RELATÓRIO Dispenso o relatório, em atenção ao que 

dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. II - FUNDAMENTAÇÃO II.1 - Da indústria 

do dano moral Em um país em que população clama por mudanças de seus 

governantes, é bastante triste verificar o uso do Poder Judiciário por ela 

para chancelar ilegalidades e atos criminosos, o que a provocar crises 

econômicas pelo abuso do direito de postular, que, como não poderia ser 

diferente, é limitado pelo ordenamento jurídico. E tal prática é verificada 

especialmente no âmbito do Juizado Especial, isto por questões óbvias, já 

que o acesso, no primeiro grau, independe do pagamento de custas, taxas 

ou despesas, bem ainda ao pagamento de honorários em caso de 

sentença desfavorável. Não só isso, com a possibilidade da inversão do 

ônus da prova, o que antes era uma situação cômoda e abusiva por parte 

das grandes empresas e corporações pela distribuição estática do ônus 

da prova, o que colocava o consumidor em situação de desvantagem, 

agora virou instrumento de abuso por alguns destes (consumidores e 

advogados), que se aproveitam muitas vezes da desorganização de 

fornecedores de produtos e bens e prestadores serviços e da 

impossibilidade material de se defenderem de forma articulada em todas as 

comarcas do país, de norte a sul, de leste a oeste, implicando, assim, a 

perda da causa judicial quando havia contrato legítimo entre as partes. É o 

que se denomina “indústria do dano moral”. E a prática é extremamente 

sensível, a camuflar a ilicitude da conduta, pois que o rito do juizado 

especial é célere e por isso incompatível com o exame pericial. Daí porque, 

em alguns casos, quando a parte ré acosta eventual contrato ou mesmo a 

gravação da conversa, a parte autora postula o exame grafotécnico da 

assinatura nele constante ou exame de voz, impossibilitando o 

prosseguimento do feito com sua extinção, que, evidentemente, depois 

não é levado para o rito ordinário. E todos os nichos de empresas estão 

suscetíveis a esse mecanismo, desde as menores até as maiores. A 

carga tributária brasileira é de 33,4% (trinta e três inteiros e quatro 

décimos por cento) segundo dados da Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico (OCDE). Os encargos trabalhistas também 

não são menos vorazes, além do salário mensal, o empregador deve 

contemplar o vale-transporte, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 

(FGTS), os recolhimentos devidos ao Instituto Nacional do Seguro Social 

(INSS), o imposto de renda, o 13º salário, as férias remuneradas, o 

vale-alimentação ou a própria refeição, horas extras e adicionais, 

lembrando-se, ainda, que a tributação - ela mais uma vez - pode chegar a 

36% (trinta e seis por cento) em cima da folha salarial. Além deste início 

nada animador, o empresário ainda tem de se preparar com a instabilidade 

governamental do país em vários cenários, como recentemente ocorreu 

com a “greve dos caminhoneiros”, que simplesmente parou o país e gerou 

prejuízos bilionários. Não suficiente, deverão os fornecedores de produtos 

e bens e prestadores serviços contar com um time de advogados e 

correspondentes jurídicos em inúmeras comarcas do país para se 

defenderem de uma avalanche de ações inidôneas propostas perante os 

juizados especiais, o que invariavelmente contribuiu com a falência e a 

recuperação judicial de inúmeras empresas geradoras de riquezas, 

empregos, renda e receita ao Estado. A isto se denomina “custo-Brasil”, e 

quem paga, no final das contas - e como sempre -, é a sociedade, o 

cidadão. Ora, a prática se equipara a delitos patrimoniais com a chancela 

do Poder Judiciário, induzindo o juiz a erro pela fraude empregada, vale 

dizer, a parte autora estabelece contrato legítimo de fornecimento de 

produtos ou serviços com a parte ré, e, posteriormente, ao se ver 

inadimplente com o nome inserido no cadastro de maus pagadores, 

ingressa com ação perante o sistema de justiça argumentando inexistir tal 

relação jurídica com os correspondentes pedidos de declaração de 

indébito e condenação por danos morais. Tais condutas devem ser 

reprimidas energicamente, não só pela reprovabilidade, mas, sobretudo 

pela falta de ética, a utilizar o manto da justiça para fim ilegal e até mesmo 

criminoso. Aquele que omite e faz declaração falsa em petição e a 

protocola perante o Poder Judiciário na busca de direito inexistente, tem, 

inicialmente, a intenção de criar obrigação ilegal ou alterar a verdade sobre 

fato juridicamente relevante em desfavor da parte contra qual litiga, bem 

como vilipendia a administração da justiça pela fraude empregada com o 

intuito de induzir a erro o juiz, como se vê dos arts. 299 e 347 do Código 

Penal: “Falsidade ideológica Art. 299 - Omitir, em documento público ou 

particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer 

inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de 

prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato 

juridicamente relevante: Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o 

documento é público, e reclusão de um a três anos, e multa, se o 

documento é particular. Parágrafo único - Se o agente é funcionário 

público, e comete o crime prevalecendo-se do cargo, ou se a falsificação 

ou alteração é de assentamento de registro civil, aumenta-se a pena de 

sexta parte.” “Fraude processual Art. 347 - Inovar artificiosamente, na 

pendência de processo civil ou administrativo, o estado de lugar, de coisa 

ou de pessoa, com o fim de induzir a erro o juiz ou o perito: Pena - 

detenção, de três meses a dois anos, e multa. Parágrafo único - Se a 

inovação se destina a produzir efeito em processo penal, ainda que não 

iniciado, as penas aplicam-se em dobro.” Recentemente, este magistrado, 

que cumula a 1ª Vara, Juizado Especial e da Fazenda Pública da Comarca 

de Colíder, deparou-se com o fenômeno da “indústria do dano moral” 

funcionando em nível de organização em âmbito estadual, agentes 

associados com divisão específica de tarefas: Advogados responsáveis 

pelas tratativas judiciais, ingresso e acompanhamento de toda a demanda 

perante o Poder Judiciário com o final recebimento dos valores 

decorrentes de eventual acordo ou condenação; Marqueteiros 

responsáveis pela divulgação do serviço fraudulento oferecido, seja por 

meio de panfletos, seja por meio de redes sociais, seja inclusive 

divulgando a realização de “campanhas” e “feirões LIMPE SEU NOME”; 

Agenciadores responsáveis pela captação “in loco” de potenciais clientes, 

os quais rodam todo o Estado de Mato Grosso, dirigem-se para o bairro 

mais pobre da cidade - local em que frequentemente as pessoas têm 

restrições cadastrais e possuem pouco ou nenhum conhecimento jurídico 

- e, de porta em porta, devidamente uniformizados, inclusive com crachá, 

oferecem o “serviço”, afirmando sobre a “ilegalidade” de se inserir o nome 

delas no cadastro de inadimplentes ou que os juros eventualmente 

praticados são abusivos. Com isso, em poder de aparelhos celulares com 

acesso aos sistemas do SPC, SERASA e SCPC, os agenciadores efetuam 

a consulta do CPF do interessado e, havendo restrição cadastral, já 
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colhem ali mesmo a assinatura em procuração padronizada e registram 

fotograficamente os documentos pessoais; Acompanhantes responsáveis 

por efetuar contato telefônico com a parte autora para lembrá-la das 

audiências, acompanhá-la se for preciso na solenidade, orientado 

inclusive a recusar propostas inferiores a R$ 3.000,00 (três mil reais). 

Outrossim, cumpre colacionar as mensagens que vêm circulando em 

redes sociais nas Comarcas de Nova Canaã do Norte e Colíder, sendo que 

três números celulares foram identificados em grupos de ambas as 

cidades em tal prática, sendo eles (65) 98125-9041 de pessoa intitulada 

por LETICIA, (66) 98445-8165 de pessoa intitulada por STEFANO, (65) 

99961-4263 de pessoa intitulada por ANTONELLA RIBEIRO e (66) 

99679-8395 de pessoa intitulada por FELIPE: Com estas evidências e a 

própria organização das tarefas e atividades, com agentes atuando em 

todo o Estado de Mato Grosso, vislumbra-se até mesmo eventual 

associação criminosa, na forma do art. 288 do Código Penal ou do art. 1º, 

§ 1º, e seguintes da Lei 12.850/13: “Associação Criminosa Art. 288. 

Associarem-se 3 (três) ou mais pessoas, para o fim específico de 

cometer crimes: Pena - reclusão, de 1 (um) a 3 (três) anos.” “CAPÍTULO I 

DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA Art. 1o Esta Lei define organização 

criminosa e dispõe sobre a investigação criminal, os meios de obtenção da 

prova, infrações penais correlatas e o procedimento criminal a ser 

aplicado. § 1o Considera-se organização criminosa a associação de 4 

(quatro) ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela 

divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta 

ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de 

infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) 

anos, ou que sejam de caráter transnacional.” Além dos delitos já 

mencionados, em muitos casos observa-se que a parte autora é induzida 

a erro mediante meio fraudulento para que terceiros obtenham vantagem 

ilícita em prejuízo alheio, na forma do art. 171, “caput”, do Código Penal: 

“Art. 171 - Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo 

alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou 

qualquer outro meio fraudulento: Pena - reclusão, de um a cinco anos, e 

multa, de quinhentos mil réis a dez contos de réis. A par disso, em recente 

recomendação para o enfrentamento de fraudes e captação ilícita de 

clientes emanada pelo Eminente Desembargador Dirceu dos Santos, 

Presidente do Conselho de Supervisão dos Juizados Especiais, remetida 

cópia dos expedientes CIA 0042256-48.2018 e 0042770-98.2018 das 

empresas Telefônica Brasil S/A - Vivo e Energisa, detectou-se inclusive 

crime de falsidade documental de faturas de consumo e comprovantes de 

endereço. II.2 - Da desistência da ação formulada pela parte autora Da 

contestação da parte ré observa-se a manifesta má-fé da parte autora 

com a presente ação, como abaixo se verá, pelo que é de se INDEFERIR o 

pedido de desistência formulado por ela (parte autora), pedido que só 

reforça sua litigância maliciosa, nos termos do Enunciado 90 do FONAJE: 

“ENUNCIADO 90 – A desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu 

já citado, implicará a extinção do processo sem resolução do mérito, ainda 

que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento, SALVO 

QUANDO HOUVER INDÍCIOS DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ OU LIDE 

TEMERÁRIA (nova redação – XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG).” 

(sem destaques no original). II.3 - Do mérito Estão presentes as condições 

da ação e os pressupostos processuais, ausentes vícios de qualquer 

ordem e sendo desnecessária a produção probatória em audiência, o 

processo está apto a julgamento. Com isso, passo à incursão no mérito da 

demanda, com base no art. 355, inciso I, do NCPC. E os pedidos 

formulados pela parte autora não merecem acolhimento, prevalecendo os 

argumentos da parte ré com a procedência do pedido contraposto. É que a 

parte ré demonstrou que a parte autora foi/é sua cliente, notadamente 

porque acostou o contrato de prestação de serviços e ficha cadastral, 

como demonstram as reproduções eletrônicas no corpo da contestação e 

anexos acostados, bem como tela informativa em que não consta qualquer 

pagamento e histórico de conversas com o cliente, na autorização do art. 

225 do Código Civil: “Art. 225. As reproduções fotográficas, 

cinematográficas, os registros fonográficos e, em geral, quaisquer outras 

reproduções mecânicas ou eletrônicas de fatos ou de coisas fazem prova 

plena destes, se a parte, contra quem forem exibidos, não lhes impugnar a 

exatidão.” De outro lado, vê-se que a presente demanda se enquadra 

justamente na hipótese delineada no item “II.3 - Da indústria do dano 

moral”. Primeiro porque o advogado Dr. Rafael Anderson da Silva Santos 

atua na Cidade de Cuiabá, tendo escritório profissional na Rua M, Quadra 

39, Lote 2, Bairro Jardim Primeiro de Março, além de seu telefone possuir 

DDD daquela localidade (65) 9 9801-0855. Segundo porque o referido 

advogado tem centenas de ações tramitando tanto na Comarca de Nova 

Canaã do Norte quanto na Comarca de Colíder, todas contendo petições 

iniciais absolutamente idênticas, por exceção obviamente dos dados 

pessoais da parte autora e do respectivo débito objurgado. Terceiro 

porque o extrato da restrição cadastral foi emitido por sítio eletrônico e não 

por órgão oficial do SPC, SERASA ou SCPC. Quarto porque a procuração 

acostada consta ter sido subscrita na Cidade de Cuiabá, em data não 

informada, sem reconhecimento de firma, o que certamente não ocorreu, 

já que a parte autora não se deslocaria de Nova Canaã do Norte para 

Cuiabá para esta finalidade. Quinto porque o advogado Dr. Rafael 

Anderson da Silva Santos sequer compareceu à audiência de conciliação. 

Sexto porque houve a propositura direta da presente ação judicial sem 

qualquer prévia resolução administrativa. Houvesse boa-fé na demanda a 

recomendar a eventual inversão do ônus da prova nos termos da 

legislação consumerista, certamente a parte reclamante teria colacionado 

um mínimo de lastro probatório sobre os fatos constitutivos de seu direito, 

a fim de respaldar a verossimilhança de suas alegações, o que não 

ocorreu no caso vertente, haja vista que a assertiva poderia ser 

corroborada por meios administrativos para a resolução extrajudicial do 

problema como protocolos seja perante a respectiva empresa, seja 

perante o serviço de atendimento ao consumidor, seja perante a ouvidoria, 

seja perante agências reguladoras ou instituições de controle (ANATEL, 

ANEEL, ANCINE, ANAC, ANTAQ, ANTT, ANP, ANVISA, ANS, ANA, ANM, 

Comissão de Valores Mobiliários e Banco Central do Brasil), seja perante o 

PROCON, existente na Comarca de Colíder. Sétimo porque acostado o 

contrato firmado pela parte autora com a parte ré, astutamente a primeira 

formulou pedido de desistência da ação. Portanto, comprovada 

documentalmente pela parte demandada a existência da dívida cuja 

quitação não foi demonstrada pela parte autora na forma estabelecida no 

art. 320 do Código Civil, mostra-se legítima a inscrição nos cadastros de 

inadimplentes, inexistindo conduta abusiva ensejadora do dever de 

indenizar. Com a litigância maliciosa, pois que inicialmente a parte autora 

aduziu inexistir qualquer relação jurídica com a parte ré, notadamente pelo 

pedido constante da alínea “c” da petição inicial: “(...) que seja determinada 

a inversão do ônus da prova, conforme art. 6º, VIII, da Lei. 8.078, de 11 de 

setembro de 1990; PARA QUE A REQUERIDA TRAGA NOS AUTOS o 

contrato gerador do dano, OBJETO DA PRESENTE DEMANDA SOB PENA 

DE CONFISSÃO FICTA.”, o que, como visto, não condiz com a realidade 

(art. 77, inciso I, do NCPC), incidente a multa prevista no art. 80, incisos I, II 

e III, do NCPC, o qual se estabelece em 10% (dez por cento) do valor da 

causa, atribuída vinte salários mínimos, ou seja, em R$ 19.080,00 

(dezenove mil e oitenta reais), considerada a condição pessoal da parte 

autora e a gravidade da conduta. E tal multa deve ser arcada igualmente 

pelo advogado, não sendo justo e razoável que apenas a parte autora 

arque com tal condenação, na autorização do art. 81, § 2º, do NCPC. III - 

DISPOSITIVO Ante o exposto: a) JULGO IMPROCEDENTES os pedidos 

formulados na inicial, e o faço com resolução do mérito, a teor do que 

dispõe o art. 487, inciso I, do NCPC, prejudicada a arguição preliminar; b) 

JULGO PROCEDENTE o pedido contraposto formulado pela parte ré para 

CONDENAR a parte autora ao pagamento do débito existente com aquela 

no importe de R$ 300,00 (trezentos reais) com juros de mora de 1% ao 

mês e correção monetária pelo IPCA-E ambos a partir do vencimento de 

cada parcela, na forma do art. 397 do Código Civil e Súmula 43 do Superior 

Tribunal de Justiça, além de multa de 10% (dez por cento) conforme 

cláusula 3 do contrato (art. 408 do Código Civil); c) CONDENO a parte 

autora e seu advogado, SOLIDARIAMENTE, de ofício, por litigância de 

má-fé no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, 

atribuída em vinte salários mínimos, R$ 19.080,00 (dezenove mil e oitenta 

reais), o que perfaz o montante de R$ 1.908,00 (um mil, novecentos e oito 

reais), bem como ao pagamento de CUSTAS PROCESSUAIS, além de 

todas as despesas assumidas pela parte ré com este feito, na licença do 

art. 79, art. 80, incisos I, II e III, art. 81, “caput” e § 1º, do NCPC, art. 55, 

parágrafo único, inciso I, da Lei 9.099/95, art. 470, parágrafo único, e art. 

949, inciso III, da CNGC e Enunciados 114 e 136 do FONAJE, o que 

passível de execução e liquidação nestes autos (art. 777 do NCPC), além 

de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS fixados em 15% (quinze por cento) 

sobre o valor da causa, pois que: a) regular a natureza e a importância da 

causa; b) acessível o lugar da prestação do serviço; c) ótimo o grau de 

zelo do profissional e o trabalho por ele realizado; e d) baixa exigência 

temporal do serviço fornecido, nos termos do art. 85, § 2º, do Novo Código 

de Processo Civil e Enunciado 136 do FONAJE; d) INDEFIRO o pedido de 

desistência da ação formulado pela parte autora diante da má-fé 
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empregada, na dicção do Enunciado 90 do FONAJE. IV - DISPOSIÇÕES 

FINAIS Diante da má-fé empregada, porquanto a parte autora usufruiu dos 

serviços do Poder Judiciário para uma causa absolutamente inidônea, de 

fins ilícitos, não sendo justo e correto que a coletividade pague por uma 

atitude torpe e baixa, não só pela falta de ética, mas principalmente porque 

tal conduta contribui para a morosidade da prestação jurisdicional àqueles 

que efetivamente precisam, DEIXO DE CONCEDER A GRATUIDADE DA 

JUSTIÇA em interpretação extensiva ao art. 100, parágrafo único, do 

NCPC, IMPONDO ÀQUELA E A SEU ADVOGADO A CONDENAÇÃO AO 

PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS na expressa 

previsão do art. 55, parágrafo único, inciso I, da Lei 9.099/95, art. 81, 

“caput” e § 1º, do NCPC, art. 470, parágrafo único, e art. 949, inciso III, da 

CNGC e Enunciados 114 e 136 do FONAJE, abaixos transcritos, tudo sem 

prejuízo da multa por litigância de má-fé, na autorização do § 4º, do art. 98, 

também do NCPC: “Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o 

vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de 

litigância de má-fé. Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as 

custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento 

e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, 

do valor corrigido da causa. Parágrafo único. Na execução não serão 

contadas custas, salvo quando: I - reconhecida a litigância de má-fé;” “Art. 

81. De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a 

pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por 

cento do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos 

prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com 

todas as despesas que efetuou. § 1º Quando forem 2 (dois) ou mais os 

litigantes de má-fé, o juiz condenará cada um na proporção de seu 

respectivo interesse na causa ou SOLIDARIAMENTE aqueles que se 

coligaram para lesar a parte contrária.” (sem destaques no original). “Art. 

100. Deferido o pedido, a parte contrária poderá oferecer impugnação na 

contestação, na réplica, nas contrarrazões de recurso ou, nos casos de 

pedido superveniente ou formulado por terceiro, por meio de petição 

simples, a ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, nos autos do 

próprio processo, sem suspensão de seu curso. Parágrafo único. 

Revogado o benefício, a parte arcará com as despesas processuais que 

tiver deixado de adiantar e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de 

seu valor a título de multa, que será revertida em benefício da Fazenda 

Pública estadual ou federal e poderá ser inscrita em dívida ativa.” “Art. 

470. No procedimento em primeiro grau de jurisdição, deferido o pedido, a 

parte contrária poderá oferecer impugnação na contestação e na réplica 

ou, nos casos de pedido superveniente ou formulado por terceiro, por 

meio de petição simples, a ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, 

nos autos do próprio processo, sem suspensão de seu curso. Parágrafo 

único. Revogado o benefício, a parte arcará com as despesas 

processuais que tiver deixado de adiantar e pagará, em caso de má-fé, 

até o décuplo de seu valor a título de multa, que será revertida em 

benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e poderá ser inscrita em 

dívida ativa.” “Art. 949. As custas processuais nos Juizados Especiais 

Cíveis serão calculadas conforme tabela de custas do foro judicial, 

devidas nas seguintes hipóteses: III - quando reconhecida a litigância de 

má-fé, no processo de conhecimento e/ou execução;” (sem destaques no 

original). “ENUNCIADO 114 – A gratuidade da justiça não abrange o valor 

devido em condenação por litigância de má-fé (XX Encontro – São 

Paulo/SP).” “ENUNCIADO 136 – O reconhecimento da litigância de má-fé 

poderá implicar em condenação ao pagamento de custas, honorários de 

advogado, multa e indenização nos termos dos artigos 55, caput, da lei 

9.099/95 e 18 do Código de Processo Civil (XXVII Encontro – Palmas/TO).” 

(sem destaques no original). Por consequência, em interpretação 

conforme a constituição do art. 5º, inciso II, do Código de Processo Penal, 

vedada a requisição de instauração de inquérito policial de ofício por parte 

da autoridade judiciária, em obediência ao sistema acusatório previsto no 

art. 5º, “caput’, incisos I, XXXV, XXXVII, LIII, LIV, LVII, LXXIV, e art. 129 da 

CRFB/88, DETERMINO a remessa de cópia integral do feito ao MINISTÉRIO 

PÚBLICO, APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DESTA SENTENÇA, na licença 

do art. 40 do citado Estatuto Processual Penal, para que o órgão tome as 

providências julgadas pertinentes. Igualmente APÓS O TRÂNSITO EM 

JULGADO DESTA SENTENÇA, certifique-se e: a) Oficie-se e remeta-se 

cópia integral do feito ao Tribunal de Ética e Disciplina da Ordem dos 

Advogados do Brasil Seccional de Mato Grosso para apuração dos atos 

praticados pelo advogado da parte autora, na forma do art. 72 da Lei 

8.960/94; b) Oficie-se à Corregedoria-Geral da Justiça para conhecimento 

e providências julgadas pertinentes; c) Arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações necessárias, observando-se em tudo a novel CNGC. 

Nos termos do § 4º, do art. 317, da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça - CNGC, fica dispensado o registro da 

sentença, providência efetivada com a própria inserção no sistema 

informatizado APOLO/PJE/TJMT. Publique-se e intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Nova Canaã do Norte, 1º de julho de 2018.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000043-31.2018.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE ALVES MALHEIROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS OAB - MT0019525A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEDATA INFORMACOES E TECNOLOGIA S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE SENTENÇA Processo: 

1000043-31.2018.8.11.0090. REQUERENTE: ALEXANDRE ALVES 

MALHEIROS REQUERIDO: TELEDATA INFORMACOES E TECNOLOGIA S/A 

Vistos. Compulsando os autos, verifica-se que a parte autora apresentou 

pedido de desistência da ação por falta de interesse processual. 

Considerando o disposto no Enunciado 90 do FONAJE e pelo fato de a 

parte ré não ter sido citada, HOMOLOGO o pedido de desistência e JULGO 

EXTINTO o presente feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 

485, inciso VIII, do NCPC. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95). Após o trânsito em julgado, o 

que deverá ser certificado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Nova Canaã do Norte, 1º de julho de 2018.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000044-16.2018.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE ALVES MALHEIROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS OAB - MT0019525A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE SENTENÇA Processo: 

1000044-16.2018.8.11.0090. REQUERENTE: ALEXANDRE ALVES 

MALHEIROS REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. I - RELATÓRIO Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. II - 

FUNDAMENTAÇÃO II.1 - Da indústria do dano moral Em um país em que 

população clama por mudanças de seus governantes, é bastante triste 

verificar o uso do Poder Judiciário por ela para chancelar ilegalidades e 

atos criminosos, o que a provocar crises econômicas pelo abuso do 

direito de postular, que, como não poderia ser diferente, é limitado pelo 

ordenamento jurídico. E tal prática é verificada especialmente no âmbito do 

Juizado Especial, isto por questões óbvias, já que o acesso, no primeiro 

grau, independe do pagamento de custas, taxas ou despesas, bem ainda 

ao pagamento de honorários em caso de sentença desfavorável. Não só 

isso, com a possibilidade da inversão do ônus da prova, o que antes era 

uma situação cômoda e abusiva por parte das grandes empresas e 

corporações pela distribuição estática do ônus da prova, o que colocava o 

consumidor em situação de desvantagem, agora virou instrumento de 

abuso por alguns destes (consumidores e advogados), que se aproveitam 

muitas vezes da desorganização de fornecedores de produtos e bens e 

prestadores serviços e da impossibilidade material de se defenderem de 

forma articulada em todas as comarcas do país, de norte a sul, de leste a 

oeste, implicando, assim, a perda da causa judicial quando havia contrato 

legítimo entre as partes. É o que se denomina “indústria do dano moral”. E 

a prática é extremamente sensível, a camuflar a ilicitude da conduta, pois 
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que o rito do juizado especial é célere e por isso incompatível com o 

exame pericial. Daí porque, em alguns casos, quando a parte ré acosta 

eventual contrato ou mesmo a gravação da conversa, a parte autora 

postula o exame grafotécnico da assinatura nele constante ou exame de 

voz, impossibilitando o prosseguimento do feito com sua extinção, que, 

evidentemente, depois não é levado para o rito ordinário. E todos os 

nichos de empresas estão suscetíveis a esse mecanismo, desde as 

menores até as maiores. A carga tributária brasileira é de 33,4% (trinta e 

três inteiros e quatro décimos por cento) segundo dados da Organização 

para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). Os encargos 

trabalhistas também não são menos vorazes, além do salário mensal, o 

empregador deve contemplar o vale-transporte, o Fundo de Garantia do 

Tempo de Serviço (FGTS), os recolhimentos devidos ao Instituto Nacional 

do Seguro Social (INSS), o imposto de renda, o 13º salário, as férias 

remuneradas, o vale-alimentação ou a própria refeição, horas extras e 

adicionais, lembrando-se, ainda, que a tributação - ela mais uma vez - 

pode chegar a 36% (trinta e seis por cento) em cima da folha salarial. 

Além deste início nada animador, o empresário ainda tem de se preparar 

com a instabilidade governamental do país em vários cenários, como 

recentemente ocorreu com a “greve dos caminhoneiros”, que 

simplesmente parou o país e gerou prejuízos bilionários. Não suficiente, 

deverão os fornecedores de produtos e bens e prestadores serviços 

contar com um time de advogados e correspondentes jurídicos em 

inúmeras comarcas do país para se defenderem de uma avalanche de 

ações inidôneas propostas perante os juizados especiais, o que 

invariavelmente contribuiu com a falência e a recuperação judicial de 

inúmeras empresas geradoras de riquezas, empregos, renda e receita ao 

Estado. A isto se denomina “custo-Brasil”, e quem paga, no final das 

contas - e como sempre -, é a sociedade, o cidadão. Ora, a prática se 

equipara a delitos patrimoniais com a chancela do Poder Judiciário, 

induzindo o juiz a erro pela fraude empregada, vale dizer, a parte autora 

estabelece contrato legítimo de fornecimento de produtos ou serviços com 

a parte ré, e, posteriormente, ao se ver inadimplente com o nome inserido 

no cadastro de maus pagadores, ingressa com ação perante o sistema de 

justiça argumentando inexistir tal relação jurídica com os correspondentes 

pedidos de declaração de indébito e condenação por danos morais. Tais 

condutas devem ser reprimidas energicamente, não só pela 

reprovabilidade, mas, sobretudo pela falta de ética, a utilizar o manto da 

justiça para fim ilegal e até mesmo criminoso. Aquele que omite e faz 

declaração falsa em petição e a protocola perante o Poder Judiciário na 

busca de direito inexistente, tem, inicialmente, a intenção de criar 

obrigação ilegal ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante em 

desfavor da parte contra qual litiga, bem como vilipendia a administração 

da justiça pela fraude empregada com o intuito de induzir a erro o juiz, 

como se vê dos arts. 299 e 347 do Código Penal: “Falsidade ideológica Art. 

299 - Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele 

devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa 

da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou 

alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante: Pena - reclusão, de 

um a cinco anos, e multa, se o documento é público, e reclusão de um a 

três anos, e multa, se o documento é particular. Parágrafo único - Se o 

agente é funcionário público, e comete o crime prevalecendo-se do cargo, 

ou se a falsificação ou alteração é de assentamento de registro civil, 

aumenta-se a pena de sexta parte.” “Fraude processual Art. 347 - Inovar 

artificiosamente, na pendência de processo civil ou administrativo, o 

estado de lugar, de coisa ou de pessoa, com o fim de induzir a erro o juiz 

ou o perito: Pena - detenção, de três meses a dois anos, e multa. 

Parágrafo único - Se a inovação se destina a produzir efeito em processo 

penal, ainda que não iniciado, as penas aplicam-se em dobro.” 

Recentemente, este magistrado, que cumula a 1ª Vara, Juizado Especial e 

da Fazenda Pública da Comarca de Colíder, deparou-se com o fenômeno 

da “indústria do dano moral” funcionando em nível de organização em 

âmbito estadual, agentes associados com divisão específica de tarefas: 

Advogados responsáveis pelas tratativas judiciais, ingresso e 

acompanhamento de toda a demanda perante o Poder Judiciário com o 

final recebimento dos valores decorrentes de eventual acordo ou 

condenação; Marqueteiros responsáveis pela divulgação do serviço 

fraudulento oferecido, seja por meio de panfletos, seja por meio de redes 

sociais, seja inclusive divulgando a realização de “campanhas” e “feirões 

LIMPE SEU NOME”; Agenciadores responsáveis pela captação “in loco” de 

potenciais clientes, os quais rodam todo o Estado de Mato Grosso, 

dirigem-se para o bairro mais pobre da cidade - local em que 

frequentemente as pessoas têm restrições cadastrais e possuem pouco 

ou nenhum conhecimento jurídico - e, de porta em porta, devidamente 

uniformizados, inclusive com crachá, oferecem o “serviço”, afirmando 

sobre a “ilegalidade” de se inserir o nome delas no cadastro de 

inadimplentes ou que os juros eventualmente praticados são abusivos. 

Com isso, em poder de aparelhos celulares com acesso aos sistemas do 

SPC, SERASA e SCPC, os agenciadores efetuam a consulta do CPF do 

interessado e, havendo restrição cadastral, já colhem ali mesmo a 

assinatura em procuração padronizada e registram fotograficamente os 

documentos pessoais; Acompanhantes responsáveis por efetuar contato 

telefônico com a parte autora para lembrá-la das audiências, 

acompanhá-la se for preciso na solenidade, orientado inclusive a recusar 

propostas inferiores a R$ 3.000,00 (três mil reais). Outrossim, cumpre 

colacionar as mensagens que vêm circulando em redes sociais nas 

Comarcas de Nova Canaã do Norte e Colíder, sendo que três números 

celulares foram identificados em grupos de ambas as cidades em tal 

prática, sendo eles (65) 98125-9041 de pessoa intitulada por LETICIA, (66) 

98445-8165 de pessoa intitulada por STEFANO, (65) 99961-4263 de 

pessoa intitulada por ANTONELLA RIBEIRO e (66) 99679-8395 de pessoa 

intitulada por FELIPE: Com estas evidências e a própria organização das 

tarefas e atividades, com agentes atuando em todo o Estado de Mato 

Grosso, vislumbra-se até mesmo eventual associação criminosa, na forma 

do art. 288 do Código Penal ou do art. 1º, § 1º, e seguintes da Lei 

12.850/13: “Associação Criminosa Art. 288. Associarem-se 3 (três) ou 

mais pessoas, para o fim específico de cometer crimes: Pena - reclusão, 

de 1 (um) a 3 (três) anos.” “CAPÍTULO I DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA 

Art. 1o Esta Lei define organização criminosa e dispõe sobre a 

investigação criminal, os meios de obtenção da prova, infrações penais 

correlatas e o procedimento criminal a ser aplicado. § 1o Considera-se 

organização criminosa a associação de 4 (quatro) ou mais pessoas 

estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda 

que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, 

vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais 

cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam 

de caráter transnacional.” Além dos delitos já mencionados, em muitos 

casos observa-se que a parte autora é induzida a erro mediante meio 

fraudulento para que terceiros obtenham vantagem ilícita em prejuízo 

alheio, na forma do art. 171, “caput”, do Código Penal: “Art. 171 - Obter, 

para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou 

mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio 

fraudulento: Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, de quinhentos 

mil réis a dez contos de réis. A par disso, em recente recomendação para 

o enfrentamento de fraudes e captação ilícita de clientes emanada pelo 

Eminente Desembargador Dirceu dos Santos, Presidente do Conselho de 

Supervisão dos Juizados Especiais, remetida cópia dos expedientes CIA 

0042256-48.2018 e 0042770-98.2018 das empresas Telefônica Brasil S/A 

- Vivo e Energisa, detectou-se inclusive crime de falsidade documental de 

faturas de consumo e comprovantes de endereço. II.2 - Da desistência da 

ação formulada pela parte autora Da contestação da parte ré observa-se 

a manifesta má-fé da parte autora com a presente ação, como abaixo se 

verá, pelo que é de se INDEFERIR o pedido de desistência formulado por 

ela (parte autora), pedido que só reforça sua litigância maliciosa, nos 

termos do Enunciado 90 do FONAJE: “ENUNCIADO 90 – A desistência da 

ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do 

processo sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência 

de instrução e julgamento, SALVO QUANDO HOUVER INDÍCIOS DE 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ OU LIDE TEMERÁRIA (nova redação – XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG).” (sem destaques no original). De qualquer 

sorte, a parte ré, em sua contestação, anteviu tal comportamento maligno 

e se manifestou contrariamente à desistência, o que também a vedar o 

intento, na determinação do § 4º, do art. 485, do NCPC. II.3 - Do mérito 

Estão presentes as condições da ação e os pressupostos processuais, 

ausentes vícios de qualquer ordem e sendo desnecessária a produção 

probatória em audiência, o processo está apto a julgamento. Com isso, 

passo à incursão no mérito da demanda, com base no art. 355, inciso I, do 

NCPC. E os pedidos formulados pela parte autora não merecem 

acolhimento. É que a parte ré demonstrou que a parte autora foi/é sua 

cliente, notadamente porque efetuou pagamento de inúmeras faturas de 

consumo dos anos de 2013 e 2014, como demonstra a reprodução 

eletrônica da tela sistêmica daquela, na autorização do art. 225 do Código 

Civil: “Art. 225. As reproduções fotográficas, cinematográficas, os 

registros fonográficos e, em geral, quaisquer outras reproduções 
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mecânicas ou eletrônicas de fatos ou de coisas fazem prova plena 

destes, se a parte, contra quem forem exibidos, não lhes impugnar a 

exatidão.” Daí porque desnecessária a exibição de eventual contrato, 

máxime se considerar a possibilidade de contratação eletrônica ou remota, 

inclusive com autorização normativa, a teor do que dispõe o art. 51, § 1º, 

da Resolução 632/14 da Anatel: “Art. 51. Na contratação, a Prestadora 

deve entregar ao Consumidor o contrato de prestação do serviço e o 

Plano de Serviço contratado, bem como demais instrumentos relativos à 

oferta, juntamente com login e senha necessários a acesso ao espaço 

reservado ao Consumidor na página da Prestadora na internet, quando for 

o caso. § 1º Caso a contratação de algum serviço de telecomunicações 

se dê por meio do Atendimento Remoto, a Prestadora deve enviar ao 

Consumidor, por mensagem eletrônica ou outra forma com ele acordada, 

os documentos mencionados no caput.” Outrossim, tais concessionárias 

telefônicas são constantemente fiscalizadas pela respectiva agência 

reguladora, que possui livre acesso a todas as suas operações, na 

autorização do art. 10, incisos VI e XXII, da da Resolução 477/07 da 

Anatel: “Art. 10. Além das outras obrigações decorrentes da 

regulamentação editada pela Anatel e aplicáveis a serviços de 

telecomunicações e, especialmente, ao SMP, constituem deveres da 

prestadora: VI - permitir, aos agentes de fiscalização da Anatel, livre 

acesso, em qualquer época, às obras, às instalações e aos equipamentos 

relacionados à prestação do SMP, bem como aos seus registros 

contábeis, mantido o devido sigilo; XXII - manter, à disposição da Anatel e 

demais interessados, os documentos de natureza fiscal, os quais 

englobam os dados das ligações efetuadas e recebidas, data, horário de 

duração e valor da chamada, bem como os dados cadastrais do 

assinante, por um prazo mínimo de 5 (cinco) anos, em conformidade com o 

que prescreve o art. 11 da Lei nº 8.218/1991, de 29/08/1991, c/c art. 19 

da Resolução nº 247, de 14/12/2000.” De outro lado, vê-se que a presente 

demanda se enquadra justamente na hipótese delineada no item “II.3 - Da 

indústria do dano moral”. Primeiro porque o advogado Dr. Rafael Anderson 

da Silva Santos atua na Cidade de Cuiabá, tendo escritório profissional na 

Rua M, Quadra 39, Lote 2, Bairro Jardim Primeiro de Março, além de seu 

telefone possuir DDD daquela localidade (65) 9 9801-0855. Segundo 

porque o referido advogado tem centenas de ações tramitando tanto na 

Comarca de Nova Canaã do Norte quanto na Comarca de Colíder, todas 

contendo petições iniciais absolutamente idênticas, por exceção 

obviamente dos dados pessoais da parte autora e do respectivo débito 

objurgado. Terceiro porque o extrato da restrição cadastral foi emitido por 

sítio eletrônico e não por órgão oficial do SPC, SERASA ou SCPC. Quarto 

porque a procuração acostada consta ter sido subscrita na Cidade de 

Cuiabá, em data não informada, sem reconhecimento de firma, o que 

certamente não ocorreu, já que a parte autora não se deslocaria de Nova 

Canaã do Norte para Cuiabá para esta finalidade. Quinto porque o 

advogado Dr. Rafael Anderson da Silva Santos sequer compareceu à 

audiência de conciliação. Sexto porque houve a propositura direta da 

presente ação judicial sem qualquer prévia resolução administrativa. 

Houvesse boa-fé na demanda a recomendar a eventual inversão do ônus 

da prova nos termos da legislação consumerista, certamente a parte 

reclamante teria colacionado um mínimo de lastro probatório sobre os fatos 

constitutivos de seu direito, a fim de respaldar a verossimilhança de suas 

alegações, o que não ocorreu no caso vertente, haja vista que a assertiva 

poderia ser corroborada por meios administrativos para a resolução 

extrajudicial do problema como protocolos seja perante a respectiva 

empresa, seja perante o serviço de atendimento ao consumidor, seja 

perante a ouvidoria, seja perante agências reguladoras ou instituições de 

controle (ANATEL, ANEEL, ANCINE, ANAC, ANTAQ, ANTT, ANP, ANVISA, 

ANS, ANA, ANM, Comissão de Valores Mobiliários e Banco Central do 

Brasil), seja perante o PROCON, existente na Comarca de Colíder. Sétimo 

porque acostadas os extratos de pagamento de faturas pela parte ré 

perante a parte autora, astutamente a última formulou pedido de 

desistência da ação. Portanto, comprovada documentalmente pela parte 

demandada a existência da dívida cuja quitação não foi demonstrada pela 

parte autora na forma estabelecida no art. 320 do Código Civil, mostra-se 

legítima a inscrição nos cadastros de inadimplentes, inexistindo conduta 

abusiva ensejadora do dever de indenizar. Com a litigância maliciosa, pois 

que inicialmente a parte autora aduziu inexistir qualquer relação jurídica 

com a parte ré, notadamente pelo pedido constante da alínea “c” da 

petição inicial: “(...) que seja determinada a inversão do ônus da prova, 

conforme art. 6º, VIII, da Lei. 8.078, de 11 de setembro de 1990; PARA 

QUE A REQUERIDA TRAGA NOS AUTOS o contrato gerador do dano, 

OBJETO DA PRESENTE DEMANDA SOB PENA DE CONFISSÃO FICTA.”, o 

que, como visto, não condiz com a realidade (art. 77, inciso I, do NCPC), 

incidente a multa prevista no art. 80, incisos I, II e III, do NCPC, o qual se 

estabelece em 10% (dez por cento) do valor da causa, atribuída vinte 

salários mínimos, ou seja, em R$ 19.080,00 (dezenove mil e oitenta reais), 

considerada a condição pessoal da parte autora e a gravidade da 

conduta. E tal multa deve ser arcada igualmente pelo advogado, não sendo 

justo e razoável que apenas a parte autora arque com tal condenação, na 

autorização do art. 81, § 2º, do NCPC. III - DISPOSITIVO Ante o exposto: a) 

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, e o faço com 

resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, inciso I, do NCPC, 

prejudicada a arguição preliminar; b) CONDENO a parte autora e seu 

advogado, SOLIDARIAMENTE, de ofício, por litigância de má-fé no patamar 

de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, atribuída em vinte salários 

mínimos, R$ 19.080,00 (dezenove mil e oitenta reais), o que perfaz o 

montante de R$ 1.908,00 (um mil, novecentos e oito reais), bem como ao 

pagamento de CUSTAS PROCESSUAIS, além de todas as despesas 

assumidas pela parte ré com este feito, na licença do art. 79, art. 80, 

incisos I, II e III, art. 81, “caput” e § 1º, do NCPC, art. 55, parágrafo único, 

inciso I, da Lei 9.099/95, art. 470, parágrafo único, e art. 949, inciso III, da 

CNGC e Enunciados 114 e 136 do FONAJE, o que passível de execução e 

liquidação nestes autos (art. 777 do NCPC), além de HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da 

causa, pois que: a) regular a natureza e a importância da causa; b) 

acessível o lugar da prestação do serviço; c) ótimo o grau de zelo do 

profissional e o trabalho por ele realizado; e d) baixa exigência temporal do 

serviço fornecido, nos termos do art. 85, § 2º, do Novo Código de 

Processo Civil e Enunciado 136 do FONAJE; c) INDEFIRO o pedido de 

desistência da ação formulado pela parte autora diante da má-fé 

empregada, na dicção do Enunciado 90 do FONAJE e § 4º, do art. 485, do 

NCPC. IV - DISPOSIÇÕES FINAIS Diante da má-fé empregada, porquanto a 

parte autora usufruiu dos serviços do Poder Judiciário para uma causa 

absolutamente inidônea, de fins ilícitos, não sendo justo e correto que a 

coletividade pague por uma atitude torpe e baixa, não só pela falta de 

ética, mas principalmente porque tal conduta contribui para a morosidade 

da prestação jurisdicional àqueles que efetivamente precisam, DEIXO DE 

CONCEDER A GRATUIDADE DA JUSTIÇA em interpretação extensiva ao 

art. 100, parágrafo único, do NCPC, IMPONDO ÀQUELA E A SEU 

ADVOGADO A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS E 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS na expressa previsão do art. 55, 

parágrafo único, inciso I, da Lei 9.099/95, art. 81, “caput” e § 1º, do NCPC, 

art. 470, parágrafo único, e art. 949, inciso III, da CNGC e Enunciados 114 

e 136 do FONAJE, abaixos transcritos, tudo sem prejuízo da multa por 

litigância de má-fé, na autorização do § 4º, do art. 98, também do NCPC: 

“Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas 

e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. 

Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários 

de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do 

valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da 

causa. Parágrafo único. Na execução não serão contadas custas, salvo 

quando: I - reconhecida a litigância de má-fé;” “Art. 81. De ofício ou a 

requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que 

deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor 

corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta 

sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as 

despesas que efetuou. § 1º Quando forem 2 (dois) ou mais os litigantes 

de má-fé, o juiz condenará cada um na proporção de seu respectivo 

interesse na causa ou SOLIDARIAMENTE aqueles que se coligaram para 

lesar a parte contrária.” (sem destaques no original). “Art. 100. Deferido o 

pedido, a parte contrária poderá oferecer impugnação na contestação, na 

réplica, nas contrarrazões de recurso ou, nos casos de pedido 

superveniente ou formulado por terceiro, por meio de petição simples, a 

ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, nos autos do próprio 

processo, sem suspensão de seu curso. Parágrafo único. Revogado o 

benefício, a parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado 

de adiantar e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título 

de multa, que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou 

federal e poderá ser inscrita em dívida ativa.” “Art. 470. No procedimento 

em primeiro grau de jurisdição, deferido o pedido, a parte contrária poderá 

oferecer impugnação na contestação e na réplica ou, nos casos de 

pedido superveniente ou formulado por terceiro, por meio de petição 

simples, a ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, nos autos do 
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próprio processo, sem suspensão de seu curso. Parágrafo único. 

Revogado o benefício, a parte arcará com as despesas processuais que 

tiver deixado de adiantar e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de 

seu valor a título de multa, que será revertida em benefício da Fazenda 

Pública estadual ou federal e poderá ser inscrita em dívida ativa.” “Art. 

949. As custas processuais nos Juizados Especiais Cíveis serão 

calculadas conforme tabela de custas do foro judicial, devidas nas 

seguintes hipóteses: III - quando reconhecida a litigância de má-fé, no 

processo de conhecimento e/ou execução;” (sem destaques no original). 

“ENUNCIADO 114 – A gratuidade da justiça não abrange o valor devido em 

condenação por litigância de má-fé (XX Encontro – São Paulo/SP).” 

“ENUNCIADO 136 – O reconhecimento da litigância de má-fé poderá 

implicar em condenação ao pagamento de custas, honorários de 

advogado, multa e indenização nos termos dos artigos 55, caput, da lei 

9.099/95 e 18 do Código de Processo Civil (XXVII Encontro – Palmas/TO).” 

(sem destaques no original). Por consequência, em interpretação 

conforme a constituição do art. 5º, inciso II, do Código de Processo Penal, 

vedada a requisição de instauração de inquérito policial de ofício por parte 

da autoridade judiciária, em obediência ao sistema acusatório previsto no 

art. 5º, “caput’, incisos I, XXXV, XXXVII, LIII, LIV, LVII, LXXIV, e art. 129 da 

CRFB/88, DETERMINO a remessa de cópia integral do feito ao MINISTÉRIO 

PÚBLICO, APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DESTA SENTENÇA, na licença 

do art. 40 do citado Estatuto Processual Penal, para que o órgão tome as 

providências julgadas pertinentes. Igualmente APÓS O TRÂNSITO EM 

JULGADO DESTA SENTENÇA, certifique-se e: a) Oficie-se e remeta-se 

cópia integral do feito ao Tribunal de Ética e Disciplina da Ordem dos 

Advogados do Brasil Seccional de Mato Grosso para apuração dos atos 

praticados pelo advogado da parte autora, na forma do art. 72 da Lei 

8.960/94; b) Oficie-se à Corregedoria-Geral da Justiça para conhecimento 

e providências julgadas pertinentes; c) Arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações necessárias, observando-se em tudo a novel CNGC. 

Nos termos do § 4º, do art. 317, da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça - CNGC, fica dispensado o registro da 

sentença, providência efetivada com a própria inserção no sistema 

informatizado APOLO/PJE/TJMT. Publique-se, intimem-se e cumpra-se. 

Nova Canaã do Norte, 1º de julho de 2018.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE SENTENÇA Processo: 

1000044-16.2018.8.11.0090. REQUERENTE: ALEXANDRE ALVES 

MALHEIROS REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. I - RELATÓRIO Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. II - 

FUNDAMENTAÇÃO II.1 - Da indústria do dano moral Em um país em que 

população clama por mudanças de seus governantes, é bastante triste 

verificar o uso do Poder Judiciário por ela para chancelar ilegalidades e 

atos criminosos, o que a provocar crises econômicas pelo abuso do 

direito de postular, que, como não poderia ser diferente, é limitado pelo 

ordenamento jurídico. E tal prática é verificada especialmente no âmbito do 

Juizado Especial, isto por questões óbvias, já que o acesso, no primeiro 

grau, independe do pagamento de custas, taxas ou despesas, bem ainda 

ao pagamento de honorários em caso de sentença desfavorável. Não só 

isso, com a possibilidade da inversão do ônus da prova, o que antes era 

uma situação cômoda e abusiva por parte das grandes empresas e 

corporações pela distribuição estática do ônus da prova, o que colocava o 

consumidor em situação de desvantagem, agora virou instrumento de 

abuso por alguns destes (consumidores e advogados), que se aproveitam 

muitas vezes da desorganização de fornecedores de produtos e bens e 

prestadores serviços e da impossibilidade material de se defenderem de 

forma articulada em todas as comarcas do país, de norte a sul, de leste a 

oeste, implicando, assim, a perda da causa judicial quando havia contrato 

legítimo entre as partes. É o que se denomina “indústria do dano moral”. E 

a prática é extremamente sensível, a camuflar a ilicitude da conduta, pois 

que o rito do juizado especial é célere e por isso incompatível com o 

exame pericial. Daí porque, em alguns casos, quando a parte ré acosta 

eventual contrato ou mesmo a gravação da conversa, a parte autora 

postula o exame grafotécnico da assinatura nele constante ou exame de 

voz, impossibilitando o prosseguimento do feito com sua extinção, que, 

evidentemente, depois não é levado para o rito ordinário. E todos os 

nichos de empresas estão suscetíveis a esse mecanismo, desde as 

menores até as maiores. A carga tributária brasileira é de 33,4% (trinta e 

três inteiros e quatro décimos por cento) segundo dados da Organização 

para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). Os encargos 

trabalhistas também não são menos vorazes, além do salário mensal, o 

empregador deve contemplar o vale-transporte, o Fundo de Garantia do 

Tempo de Serviço (FGTS), os recolhimentos devidos ao Instituto Nacional 

do Seguro Social (INSS), o imposto de renda, o 13º salário, as férias 

remuneradas, o vale-alimentação ou a própria refeição, horas extras e 

adicionais, lembrando-se, ainda, que a tributação - ela mais uma vez - 

pode chegar a 36% (trinta e seis por cento) em cima da folha salarial. 

Além deste início nada animador, o empresário ainda tem de se preparar 

com a instabilidade governamental do país em vários cenários, como 

recentemente ocorreu com a “greve dos caminhoneiros”, que 

simplesmente parou o país e gerou prejuízos bilionários. Não suficiente, 

deverão os fornecedores de produtos e bens e prestadores serviços 

contar com um time de advogados e correspondentes jurídicos em 

inúmeras comarcas do país para se defenderem de uma avalanche de 

ações inidôneas propostas perante os juizados especiais, o que 

invariavelmente contribuiu com a falência e a recuperação judicial de 

inúmeras empresas geradoras de riquezas, empregos, renda e receita ao 

Estado. A isto se denomina “custo-Brasil”, e quem paga, no final das 

contas - e como sempre -, é a sociedade, o cidadão. Ora, a prática se 

equipara a delitos patrimoniais com a chancela do Poder Judiciário, 

induzindo o juiz a erro pela fraude empregada, vale dizer, a parte autora 

estabelece contrato legítimo de fornecimento de produtos ou serviços com 

a parte ré, e, posteriormente, ao se ver inadimplente com o nome inserido 

no cadastro de maus pagadores, ingressa com ação perante o sistema de 

justiça argumentando inexistir tal relação jurídica com os correspondentes 

pedidos de declaração de indébito e condenação por danos morais. Tais 

condutas devem ser reprimidas energicamente, não só pela 

reprovabilidade, mas, sobretudo pela falta de ética, a utilizar o manto da 

justiça para fim ilegal e até mesmo criminoso. Aquele que omite e faz 

declaração falsa em petição e a protocola perante o Poder Judiciário na 

busca de direito inexistente, tem, inicialmente, a intenção de criar 

obrigação ilegal ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante em 

desfavor da parte contra qual litiga, bem como vilipendia a administração 

da justiça pela fraude empregada com o intuito de induzir a erro o juiz, 

como se vê dos arts. 299 e 347 do Código Penal: “Falsidade ideológica Art. 

299 - Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele 

devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa 

da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou 

alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante: Pena - reclusão, de 

um a cinco anos, e multa, se o documento é público, e reclusão de um a 

três anos, e multa, se o documento é particular. Parágrafo único - Se o 

agente é funcionário público, e comete o crime prevalecendo-se do cargo, 

ou se a falsificação ou alteração é de assentamento de registro civil, 

aumenta-se a pena de sexta parte.” “Fraude processual Art. 347 - Inovar 

artificiosamente, na pendência de processo civil ou administrativo, o 

estado de lugar, de coisa ou de pessoa, com o fim de induzir a erro o juiz 

ou o perito: Pena - detenção, de três meses a dois anos, e multa. 

Parágrafo único - Se a inovação se destina a produzir efeito em processo 

penal, ainda que não iniciado, as penas aplicam-se em dobro.” 

Recentemente, este magistrado, que cumula a 1ª Vara, Juizado Especial e 

da Fazenda Pública da Comarca de Colíder, deparou-se com o fenômeno 

da “indústria do dano moral” funcionando em nível de organização em 

âmbito estadual, agentes associados com divisão específica de tarefas: 

Advogados responsáveis pelas tratativas judiciais, ingresso e 

acompanhamento de toda a demanda perante o Poder Judiciário com o 

final recebimento dos valores decorrentes de eventual acordo ou 

condenação; Marqueteiros responsáveis pela divulgação do serviço 

fraudulento oferecido, seja por meio de panfletos, seja por meio de redes 
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sociais, seja inclusive divulgando a realização de “campanhas” e “feirões 

LIMPE SEU NOME”; Agenciadores responsáveis pela captação “in loco” de 

potenciais clientes, os quais rodam todo o Estado de Mato Grosso, 

dirigem-se para o bairro mais pobre da cidade - local em que 

frequentemente as pessoas têm restrições cadastrais e possuem pouco 

ou nenhum conhecimento jurídico - e, de porta em porta, devidamente 

uniformizados, inclusive com crachá, oferecem o “serviço”, afirmando 

sobre a “ilegalidade” de se inserir o nome delas no cadastro de 

inadimplentes ou que os juros eventualmente praticados são abusivos. 

Com isso, em poder de aparelhos celulares com acesso aos sistemas do 

SPC, SERASA e SCPC, os agenciadores efetuam a consulta do CPF do 

interessado e, havendo restrição cadastral, já colhem ali mesmo a 

assinatura em procuração padronizada e registram fotograficamente os 

documentos pessoais; Acompanhantes responsáveis por efetuar contato 

telefônico com a parte autora para lembrá-la das audiências, 

acompanhá-la se for preciso na solenidade, orientado inclusive a recusar 

propostas inferiores a R$ 3.000,00 (três mil reais). Outrossim, cumpre 

colacionar as mensagens que vêm circulando em redes sociais nas 

Comarcas de Nova Canaã do Norte e Colíder, sendo que três números 

celulares foram identificados em grupos de ambas as cidades em tal 

prática, sendo eles (65) 98125-9041 de pessoa intitulada por LETICIA, (66) 

98445-8165 de pessoa intitulada por STEFANO, (65) 99961-4263 de 

pessoa intitulada por ANTONELLA RIBEIRO e (66) 99679-8395 de pessoa 

intitulada por FELIPE: Com estas evidências e a própria organização das 

tarefas e atividades, com agentes atuando em todo o Estado de Mato 

Grosso, vislumbra-se até mesmo eventual associação criminosa, na forma 

do art. 288 do Código Penal ou do art. 1º, § 1º, e seguintes da Lei 

12.850/13: “Associação Criminosa Art. 288. Associarem-se 3 (três) ou 

mais pessoas, para o fim específico de cometer crimes: Pena - reclusão, 

de 1 (um) a 3 (três) anos.” “CAPÍTULO I DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA 

Art. 1o Esta Lei define organização criminosa e dispõe sobre a 

investigação criminal, os meios de obtenção da prova, infrações penais 

correlatas e o procedimento criminal a ser aplicado. § 1o Considera-se 

organização criminosa a associação de 4 (quatro) ou mais pessoas 

estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda 

que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, 

vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais 

cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam 

de caráter transnacional.” Além dos delitos já mencionados, em muitos 

casos observa-se que a parte autora é induzida a erro mediante meio 

fraudulento para que terceiros obtenham vantagem ilícita em prejuízo 

alheio, na forma do art. 171, “caput”, do Código Penal: “Art. 171 - Obter, 

para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou 

mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio 

fraudulento: Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, de quinhentos 

mil réis a dez contos de réis. A par disso, em recente recomendação para 

o enfrentamento de fraudes e captação ilícita de clientes emanada pelo 

Eminente Desembargador Dirceu dos Santos, Presidente do Conselho de 

Supervisão dos Juizados Especiais, remetida cópia dos expedientes CIA 

0042256-48.2018 e 0042770-98.2018 das empresas Telefônica Brasil S/A 

- Vivo e Energisa, detectou-se inclusive crime de falsidade documental de 

faturas de consumo e comprovantes de endereço. II.2 - Da desistência da 

ação formulada pela parte autora Da contestação da parte ré observa-se 

a manifesta má-fé da parte autora com a presente ação, como abaixo se 

verá, pelo que é de se INDEFERIR o pedido de desistência formulado por 

ela (parte autora), pedido que só reforça sua litigância maliciosa, nos 

termos do Enunciado 90 do FONAJE: “ENUNCIADO 90 – A desistência da 

ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do 

processo sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência 

de instrução e julgamento, SALVO QUANDO HOUVER INDÍCIOS DE 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ OU LIDE TEMERÁRIA (nova redação – XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG).” (sem destaques no original). De qualquer 

sorte, a parte ré, em sua contestação, anteviu tal comportamento maligno 

e se manifestou contrariamente à desistência, o que também a vedar o 

intento, na determinação do § 4º, do art. 485, do NCPC. II.3 - Do mérito 

Estão presentes as condições da ação e os pressupostos processuais, 

ausentes vícios de qualquer ordem e sendo desnecessária a produção 

probatória em audiência, o processo está apto a julgamento. Com isso, 

passo à incursão no mérito da demanda, com base no art. 355, inciso I, do 

NCPC. E os pedidos formulados pela parte autora não merecem 

acolhimento. É que a parte ré demonstrou que a parte autora foi/é sua 

cliente, notadamente porque efetuou pagamento de inúmeras faturas de 

consumo dos anos de 2013 e 2014, como demonstra a reprodução 

eletrônica da tela sistêmica daquela, na autorização do art. 225 do Código 

Civil: “Art. 225. As reproduções fotográficas, cinematográficas, os 

registros fonográficos e, em geral, quaisquer outras reproduções 

mecânicas ou eletrônicas de fatos ou de coisas fazem prova plena 

destes, se a parte, contra quem forem exibidos, não lhes impugnar a 

exatidão.” Daí porque desnecessária a exibição de eventual contrato, 

máxime se considerar a possibilidade de contratação eletrônica ou remota, 

inclusive com autorização normativa, a teor do que dispõe o art. 51, § 1º, 

da Resolução 632/14 da Anatel: “Art. 51. Na contratação, a Prestadora 

deve entregar ao Consumidor o contrato de prestação do serviço e o 

Plano de Serviço contratado, bem como demais instrumentos relativos à 

oferta, juntamente com login e senha necessários a acesso ao espaço 

reservado ao Consumidor na página da Prestadora na internet, quando for 

o caso. § 1º Caso a contratação de algum serviço de telecomunicações 

se dê por meio do Atendimento Remoto, a Prestadora deve enviar ao 

Consumidor, por mensagem eletrônica ou outra forma com ele acordada, 

os documentos mencionados no caput.” Outrossim, tais concessionárias 

telefônicas são constantemente fiscalizadas pela respectiva agência 

reguladora, que possui livre acesso a todas as suas operações, na 

autorização do art. 10, incisos VI e XXII, da da Resolução 477/07 da 

Anatel: “Art. 10. Além das outras obrigações decorrentes da 

regulamentação editada pela Anatel e aplicáveis a serviços de 

telecomunicações e, especialmente, ao SMP, constituem deveres da 

prestadora: VI - permitir, aos agentes de fiscalização da Anatel, livre 

acesso, em qualquer época, às obras, às instalações e aos equipamentos 

relacionados à prestação do SMP, bem como aos seus registros 

contábeis, mantido o devido sigilo; XXII - manter, à disposição da Anatel e 

demais interessados, os documentos de natureza fiscal, os quais 

englobam os dados das ligações efetuadas e recebidas, data, horário de 

duração e valor da chamada, bem como os dados cadastrais do 

assinante, por um prazo mínimo de 5 (cinco) anos, em conformidade com o 

que prescreve o art. 11 da Lei nº 8.218/1991, de 29/08/1991, c/c art. 19 

da Resolução nº 247, de 14/12/2000.” De outro lado, vê-se que a presente 

demanda se enquadra justamente na hipótese delineada no item “II.3 - Da 

indústria do dano moral”. Primeiro porque o advogado Dr. Rafael Anderson 

da Silva Santos atua na Cidade de Cuiabá, tendo escritório profissional na 

Rua M, Quadra 39, Lote 2, Bairro Jardim Primeiro de Março, além de seu 

telefone possuir DDD daquela localidade (65) 9 9801-0855. Segundo 

porque o referido advogado tem centenas de ações tramitando tanto na 

Comarca de Nova Canaã do Norte quanto na Comarca de Colíder, todas 

contendo petições iniciais absolutamente idênticas, por exceção 

obviamente dos dados pessoais da parte autora e do respectivo débito 

objurgado. Terceiro porque o extrato da restrição cadastral foi emitido por 

sítio eletrônico e não por órgão oficial do SPC, SERASA ou SCPC. Quarto 

porque a procuração acostada consta ter sido subscrita na Cidade de 

Cuiabá, em data não informada, sem reconhecimento de firma, o que 

certamente não ocorreu, já que a parte autora não se deslocaria de Nova 

Canaã do Norte para Cuiabá para esta finalidade. Quinto porque o 

advogado Dr. Rafael Anderson da Silva Santos sequer compareceu à 

audiência de conciliação. Sexto porque houve a propositura direta da 

presente ação judicial sem qualquer prévia resolução administrativa. 

Houvesse boa-fé na demanda a recomendar a eventual inversão do ônus 

da prova nos termos da legislação consumerista, certamente a parte 

reclamante teria colacionado um mínimo de lastro probatório sobre os fatos 

constitutivos de seu direito, a fim de respaldar a verossimilhança de suas 

alegações, o que não ocorreu no caso vertente, haja vista que a assertiva 

poderia ser corroborada por meios administrativos para a resolução 

extrajudicial do problema como protocolos seja perante a respectiva 

empresa, seja perante o serviço de atendimento ao consumidor, seja 

perante a ouvidoria, seja perante agências reguladoras ou instituições de 

controle (ANATEL, ANEEL, ANCINE, ANAC, ANTAQ, ANTT, ANP, ANVISA, 

ANS, ANA, ANM, Comissão de Valores Mobiliários e Banco Central do 

Brasil), seja perante o PROCON, existente na Comarca de Colíder. Sétimo 

porque acostadas os extratos de pagamento de faturas pela parte ré 

perante a parte autora, astutamente a última formulou pedido de 

desistência da ação. Portanto, comprovada documentalmente pela parte 

demandada a existência da dívida cuja quitação não foi demonstrada pela 

parte autora na forma estabelecida no art. 320 do Código Civil, mostra-se 

legítima a inscrição nos cadastros de inadimplentes, inexistindo conduta 

abusiva ensejadora do dever de indenizar. Com a litigância maliciosa, pois 

que inicialmente a parte autora aduziu inexistir qualquer relação jurídica 
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com a parte ré, notadamente pelo pedido constante da alínea “c” da 

petição inicial: “(...) que seja determinada a inversão do ônus da prova, 

conforme art. 6º, VIII, da Lei. 8.078, de 11 de setembro de 1990; PARA 

QUE A REQUERIDA TRAGA NOS AUTOS o contrato gerador do dano, 

OBJETO DA PRESENTE DEMANDA SOB PENA DE CONFISSÃO FICTA.”, o 

que, como visto, não condiz com a realidade (art. 77, inciso I, do NCPC), 

incidente a multa prevista no art. 80, incisos I, II e III, do NCPC, o qual se 

estabelece em 10% (dez por cento) do valor da causa, atribuída vinte 

salários mínimos, ou seja, em R$ 19.080,00 (dezenove mil e oitenta reais), 

considerada a condição pessoal da parte autora e a gravidade da 

conduta. E tal multa deve ser arcada igualmente pelo advogado, não sendo 

justo e razoável que apenas a parte autora arque com tal condenação, na 

autorização do art. 81, § 2º, do NCPC. III - DISPOSITIVO Ante o exposto: a) 

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, e o faço com 

resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, inciso I, do NCPC, 

prejudicada a arguição preliminar; b) CONDENO a parte autora e seu 

advogado, SOLIDARIAMENTE, de ofício, por litigância de má-fé no patamar 

de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, atribuída em vinte salários 

mínimos, R$ 19.080,00 (dezenove mil e oitenta reais), o que perfaz o 

montante de R$ 1.908,00 (um mil, novecentos e oito reais), bem como ao 

pagamento de CUSTAS PROCESSUAIS, além de todas as despesas 

assumidas pela parte ré com este feito, na licença do art. 79, art. 80, 

incisos I, II e III, art. 81, “caput” e § 1º, do NCPC, art. 55, parágrafo único, 

inciso I, da Lei 9.099/95, art. 470, parágrafo único, e art. 949, inciso III, da 

CNGC e Enunciados 114 e 136 do FONAJE, o que passível de execução e 

liquidação nestes autos (art. 777 do NCPC), além de HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da 

causa, pois que: a) regular a natureza e a importância da causa; b) 

acessível o lugar da prestação do serviço; c) ótimo o grau de zelo do 

profissional e o trabalho por ele realizado; e d) baixa exigência temporal do 

serviço fornecido, nos termos do art. 85, § 2º, do Novo Código de 

Processo Civil e Enunciado 136 do FONAJE; c) INDEFIRO o pedido de 

desistência da ação formulado pela parte autora diante da má-fé 

empregada, na dicção do Enunciado 90 do FONAJE e § 4º, do art. 485, do 

NCPC. IV - DISPOSIÇÕES FINAIS Diante da má-fé empregada, porquanto a 

parte autora usufruiu dos serviços do Poder Judiciário para uma causa 

absolutamente inidônea, de fins ilícitos, não sendo justo e correto que a 

coletividade pague por uma atitude torpe e baixa, não só pela falta de 

ética, mas principalmente porque tal conduta contribui para a morosidade 

da prestação jurisdicional àqueles que efetivamente precisam, DEIXO DE 

CONCEDER A GRATUIDADE DA JUSTIÇA em interpretação extensiva ao 

art. 100, parágrafo único, do NCPC, IMPONDO ÀQUELA E A SEU 

ADVOGADO A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS E 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS na expressa previsão do art. 55, 

parágrafo único, inciso I, da Lei 9.099/95, art. 81, “caput” e § 1º, do NCPC, 

art. 470, parágrafo único, e art. 949, inciso III, da CNGC e Enunciados 114 

e 136 do FONAJE, abaixos transcritos, tudo sem prejuízo da multa por 

litigância de má-fé, na autorização do § 4º, do art. 98, também do NCPC: 

“Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas 

e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. 

Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários 

de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do 

valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da 

causa. Parágrafo único. Na execução não serão contadas custas, salvo 

quando: I - reconhecida a litigância de má-fé;” “Art. 81. De ofício ou a 

requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que 

deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor 

corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta 

sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as 

despesas que efetuou. § 1º Quando forem 2 (dois) ou mais os litigantes 

de má-fé, o juiz condenará cada um na proporção de seu respectivo 

interesse na causa ou SOLIDARIAMENTE aqueles que se coligaram para 

lesar a parte contrária.” (sem destaques no original). “Art. 100. Deferido o 

pedido, a parte contrária poderá oferecer impugnação na contestação, na 

réplica, nas contrarrazões de recurso ou, nos casos de pedido 

superveniente ou formulado por terceiro, por meio de petição simples, a 

ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, nos autos do próprio 

processo, sem suspensão de seu curso. Parágrafo único. Revogado o 

benefício, a parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado 

de adiantar e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título 

de multa, que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou 

federal e poderá ser inscrita em dívida ativa.” “Art. 470. No procedimento 

em primeiro grau de jurisdição, deferido o pedido, a parte contrária poderá 

oferecer impugnação na contestação e na réplica ou, nos casos de 

pedido superveniente ou formulado por terceiro, por meio de petição 

simples, a ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, nos autos do 

próprio processo, sem suspensão de seu curso. Parágrafo único. 

Revogado o benefício, a parte arcará com as despesas processuais que 

tiver deixado de adiantar e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de 

seu valor a título de multa, que será revertida em benefício da Fazenda 

Pública estadual ou federal e poderá ser inscrita em dívida ativa.” “Art. 

949. As custas processuais nos Juizados Especiais Cíveis serão 

calculadas conforme tabela de custas do foro judicial, devidas nas 

seguintes hipóteses: III - quando reconhecida a litigância de má-fé, no 

processo de conhecimento e/ou execução;” (sem destaques no original). 

“ENUNCIADO 114 – A gratuidade da justiça não abrange o valor devido em 

condenação por litigância de má-fé (XX Encontro – São Paulo/SP).” 

“ENUNCIADO 136 – O reconhecimento da litigância de má-fé poderá 

implicar em condenação ao pagamento de custas, honorários de 

advogado, multa e indenização nos termos dos artigos 55, caput, da lei 

9.099/95 e 18 do Código de Processo Civil (XXVII Encontro – Palmas/TO).” 

(sem destaques no original). Por consequência, em interpretação 

conforme a constituição do art. 5º, inciso II, do Código de Processo Penal, 

vedada a requisição de instauração de inquérito policial de ofício por parte 

da autoridade judiciária, em obediência ao sistema acusatório previsto no 

art. 5º, “caput’, incisos I, XXXV, XXXVII, LIII, LIV, LVII, LXXIV, e art. 129 da 

CRFB/88, DETERMINO a remessa de cópia integral do feito ao MINISTÉRIO 

PÚBLICO, APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DESTA SENTENÇA, na licença 

do art. 40 do citado Estatuto Processual Penal, para que o órgão tome as 

providências julgadas pertinentes. Igualmente APÓS O TRÂNSITO EM 

JULGADO DESTA SENTENÇA, certifique-se e: a) Oficie-se e remeta-se 

cópia integral do feito ao Tribunal de Ética e Disciplina da Ordem dos 

Advogados do Brasil Seccional de Mato Grosso para apuração dos atos 

praticados pelo advogado da parte autora, na forma do art. 72 da Lei 

8.960/94; b) Oficie-se à Corregedoria-Geral da Justiça para conhecimento 

e providências julgadas pertinentes; c) Arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações necessárias, observando-se em tudo a novel CNGC. 

Nos termos do § 4º, do art. 317, da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça - CNGC, fica dispensado o registro da 

sentença, providência efetivada com a própria inserção no sistema 

informatizado APOLO/PJE/TJMT. Publique-se, intimem-se e cumpra-se. 

Nova Canaã do Norte, 1º de julho de 2018.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000045-98.2018.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

ESTEVAO SUIBERTO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS OAB - MT0019525A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BELA IMAGEM STUDIOS FOTOGRAFICOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIANA BRAGA FIGUEIREDO OAB - SP0189232A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE SENTENÇA Processo: 

1000045-98.2018.8.11.0090. REQUERENTE: ESTEVAO SUIBERTO DA 

SILVA REQUERIDO: BELA IMAGEM STUDIOS FOTOGRAFICOS LTDA - EPP 

Vistos. I - RELATÓRIO Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o 

art. 38 da Lei 9.099/95. II - FUNDAMENTAÇÃO II.1 - Da indústria do dano 

moral Em um país em que população clama por mudanças de seus 

governantes, é bastante triste verificar o uso do Poder Judiciário por ela 

para chancelar ilegalidades e atos criminosos, o que a provocar crises 

econômicas pelo abuso do direito de postular, que, como não poderia ser 

diferente, é limitado pelo ordenamento jurídico. E tal prática é verificada 

especialmente no âmbito do Juizado Especial, isto por questões óbvias, já 

que o acesso, no primeiro grau, independe do pagamento de custas, taxas 

ou despesas, bem ainda ao pagamento de honorários em caso de 

sentença desfavorável. Não só isso, com a possibilidade da inversão do 

ônus da prova, o que antes era uma situação cômoda e abusiva por parte 

das grandes empresas e corporações pela distribuição estática do ônus 

da prova, o que colocava o consumidor em situação de desvantagem, 
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agora virou instrumento de abuso por alguns destes (consumidores e 

advogados), que se aproveitam muitas vezes da desorganização de 

fornecedores de produtos e bens e prestadores serviços e da 

impossibilidade material de se defenderem de forma articulada em todas as 

comarcas do país, de norte a sul, de leste a oeste, implicando, assim, a 

perda da causa judicial quando havia contrato legítimo entre as partes. É o 

que se denomina “indústria do dano moral”. E a prática é extremamente 

sensível, a camuflar a ilicitude da conduta, pois que o rito do juizado 

especial é célere e por isso incompatível com o exame pericial. Daí porque, 

em alguns casos, quando a parte ré acosta eventual contrato ou mesmo a 

gravação da conversa, a parte autora postula o exame grafotécnico da 

assinatura nele constante ou exame de voz, impossibilitando o 

prosseguimento do feito com sua extinção, que, evidentemente, depois 

não é levado para o rito ordinário. E todos os nichos de empresas estão 

suscetíveis a esse mecanismo, desde as menores até as maiores. A 

carga tributária brasileira é de 33,4% (trinta e três inteiros e quatro 

décimos por cento) segundo dados da Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico (OCDE). Os encargos trabalhistas também 

não são menos vorazes, além do salário mensal, o empregador deve 

contemplar o vale-transporte, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 

(FGTS), os recolhimentos devidos ao Instituto Nacional do Seguro Social 

(INSS), o imposto de renda, o 13º salário, as férias remuneradas, o 

vale-alimentação ou a própria refeição, horas extras e adicionais, 

lembrando-se, ainda, que a tributação - ela mais uma vez - pode chegar a 

36% (trinta e seis por cento) em cima da folha salarial. Além deste início 

nada animador, o empresário ainda tem de se preparar com a instabilidade 

governamental do país em vários cenários, como recentemente ocorreu 

com a “greve dos caminhoneiros”, que simplesmente parou o país e gerou 

prejuízos bilionários. Não suficiente, deverão os fornecedores de produtos 

e bens e prestadores serviços contar com um time de advogados e 

correspondentes jurídicos em inúmeras comarcas do país para se 

defenderem de uma avalanche de ações inidôneas propostas perante os 

juizados especiais, o que invariavelmente contribuiu com a falência e a 

recuperação judicial de inúmeras empresas geradoras de riquezas, 

empregos, renda e receita ao Estado. A isto se denomina “custo-Brasil”, e 

quem paga, no final das contas - e como sempre -, é a sociedade, o 

cidadão. Ora, a prática se equipara a delitos patrimoniais com a chancela 

do Poder Judiciário, induzindo o juiz a erro pela fraude empregada, vale 

dizer, a parte autora estabelece contrato legítimo de fornecimento de 

produtos ou serviços com a parte ré, e, posteriormente, ao se ver 

inadimplente com o nome inserido no cadastro de maus pagadores, 

ingressa com ação perante o sistema de justiça argumentando inexistir tal 

relação jurídica com os correspondentes pedidos de declaração de 

indébito e condenação por danos morais. Tais condutas devem ser 

reprimidas energicamente, não só pela reprovabilidade, mas, sobretudo 

pela falta de ética, a utilizar o manto da justiça para fim ilegal e até mesmo 

criminoso. Aquele que omite e faz declaração falsa em petição e a 

protocola perante o Poder Judiciário na busca de direito inexistente, tem, 

inicialmente, a intenção de criar obrigação ilegal ou alterar a verdade sobre 

fato juridicamente relevante em desfavor da parte contra qual litiga, bem 

como vilipendia a administração da justiça pela fraude empregada com o 

intuito de induzir a erro o juiz, como se vê dos arts. 299 e 347 do Código 

Penal: “Falsidade ideológica Art. 299 - Omitir, em documento público ou 

particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer 

inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de 

prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato 

juridicamente relevante: Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o 

documento é público, e reclusão de um a três anos, e multa, se o 

documento é particular. Parágrafo único - Se o agente é funcionário 

público, e comete o crime prevalecendo-se do cargo, ou se a falsificação 

ou alteração é de assentamento de registro civil, aumenta-se a pena de 

sexta parte.” “Fraude processual Art. 347 - Inovar artificiosamente, na 

pendência de processo civil ou administrativo, o estado de lugar, de coisa 

ou de pessoa, com o fim de induzir a erro o juiz ou o perito: Pena - 

detenção, de três meses a dois anos, e multa. Parágrafo único - Se a 

inovação se destina a produzir efeito em processo penal, ainda que não 

iniciado, as penas aplicam-se em dobro.” Recentemente, este magistrado, 

que cumula a 1ª Vara, Juizado Especial e da Fazenda Pública da Comarca 

de Colíder, deparou-se com o fenômeno da “indústria do dano moral” 

funcionando em nível de organização em âmbito estadual, agentes 

associados com divisão específica de tarefas: Advogados responsáveis 

pelas tratativas judiciais, ingresso e acompanhamento de toda a demanda 

perante o Poder Judiciário com o final recebimento dos valores 

decorrentes de eventual acordo ou condenação; Marqueteiros 

responsáveis pela divulgação do serviço fraudulento oferecido, seja por 

meio de panfletos, seja por meio de redes sociais, seja inclusive 

divulgando a realização de “campanhas” e “feirões LIMPE SEU NOME”; 

Agenciadores responsáveis pela captação “in loco” de potenciais clientes, 

os quais rodam todo o Estado de Mato Grosso, dirigem-se para o bairro 

mais pobre da cidade - local em que frequentemente as pessoas têm 

restrições cadastrais e possuem pouco ou nenhum conhecimento jurídico 

- e, de porta em porta, devidamente uniformizados, inclusive com crachá, 

oferecem o “serviço”, afirmando sobre a “ilegalidade” de se inserir o nome 

delas no cadastro de inadimplentes ou que os juros eventualmente 

praticados são abusivos. Com isso, em poder de aparelhos celulares com 

acesso aos sistemas do SPC, SERASA e SCPC, os agenciadores efetuam 

a consulta do CPF do interessado e, havendo restrição cadastral, já 

colhem ali mesmo a assinatura em procuração padronizada e registram 

fotograficamente os documentos pessoais; Acompanhantes responsáveis 

por efetuar contato telefônico com a parte autora para lembrá-la das 

audiências, acompanhá-la se for preciso na solenidade, orientado 

inclusive a recusar propostas inferiores a R$ 3.000,00 (três mil reais). 

Outrossim, cumpre colacionar as mensagens que vêm circulando em 

redes sociais nas Comarcas de Nova Canaã do Norte e Colíder, sendo que 

três números celulares foram identificados em grupos de ambas as 

cidades em tal prática, sendo eles (65) 98125-9041 de pessoa intitulada 

por LETICIA, (66) 98445-8165 de pessoa intitulada por STEFANO, (65) 

99961-4263 de pessoa intitulada por ANTONELLA RIBEIRO e (66) 

99679-8395 de pessoa intitulada por FELIPE: Com estas evidências e a 

própria organização das tarefas e atividades, com agentes atuando em 

todo o Estado de Mato Grosso, vislumbra-se até mesmo eventual 

associação criminosa, na forma do art. 288 do Código Penal ou do art. 1º, 

§ 1º, e seguintes da Lei 12.850/13: “Associação Criminosa Art. 288. 

Associarem-se 3 (três) ou mais pessoas, para o fim específico de 

cometer crimes: Pena - reclusão, de 1 (um) a 3 (três) anos.” “CAPÍTULO I 

DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA Art. 1o Esta Lei define organização 

criminosa e dispõe sobre a investigação criminal, os meios de obtenção da 

prova, infrações penais correlatas e o procedimento criminal a ser 

aplicado. § 1o Considera-se organização criminosa a associação de 4 

(quatro) ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela 

divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta 

ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de 

infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) 

anos, ou que sejam de caráter transnacional.” Além dos delitos já 

mencionados, em muitos casos observa-se que a parte autora é induzida 

a erro mediante meio fraudulento para que terceiros obtenham vantagem 

ilícita em prejuízo alheio, na forma do art. 171, “caput”, do Código Penal: 

“Art. 171 - Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo 

alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou 

qualquer outro meio fraudulento: Pena - reclusão, de um a cinco anos, e 

multa, de quinhentos mil réis a dez contos de réis. A par disso, em recente 

recomendação para o enfrentamento de fraudes e captação ilícita de 

clientes emanada pelo Eminente Desembargador Dirceu dos Santos, 

Presidente do Conselho de Supervisão dos Juizados Especiais, remetida 

cópia dos expedientes CIA 0042256-48.2018 e 0042770-98.2018 das 

empresas Telefônica Brasil S/A - Vivo e Energisa, detectou-se inclusive 

crime de falsidade documental de faturas de consumo e comprovantes de 

endereço. II.2 - Da desistência da ação formulada pela parte autora Da 

contestação da parte ré observa-se a manifesta má-fé da parte autora 

com a presente ação, como abaixo se verá, pelo que é de se INDEFERIR o 

pedido de desistência formulado por ela (parte autora), pedido que só 

reforça sua litigância maliciosa, nos termos do Enunciado 90 do FONAJE: 

“ENUNCIADO 90 – A desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu 

já citado, implicará a extinção do processo sem resolução do mérito, ainda 

que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento, SALVO 

QUANDO HOUVER INDÍCIOS DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ OU LIDE 

TEMERÁRIA (nova redação – XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG).” 

(sem destaques no original). II.3 - Do mérito Estão presentes as condições 

da ação e os pressupostos processuais, ausentes vícios de qualquer 

ordem e sendo desnecessária a produção probatória em audiência, o 

processo está apto a julgamento. Com isso, passo à incursão no mérito da 

demanda, com base no art. 355, inciso I, do NCPC. E os pedidos 

formulados pela parte autora não merecem acolhimento, prevalecendo os 

argumentos da parte ré com a procedência do pedido contraposto. É que a 
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parte ré demonstrou que a parte autora foi/é sua cliente, notadamente 

porque acostou o contrato de prestação de serviços e ficha cadastral, 

como demonstram as reproduções eletrônicas no corpo da contestação e 

anexos acostados, bem como tela informativa em que não consta qualquer 

pagamento e histórico de conversas com o cliente, na autorização do art. 

225 do Código Civil: “Art. 225. As reproduções fotográficas, 

cinematográficas, os registros fonográficos e, em geral, quaisquer outras 

reproduções mecânicas ou eletrônicas de fatos ou de coisas fazem prova 

plena destes, se a parte, contra quem forem exibidos, não lhes impugnar a 

exatidão.” De outro lado, vê-se que a presente demanda se enquadra 

justamente na hipótese delineada no item “II.3 - Da indústria do dano 

moral”. Primeiro porque o advogado Dr. Rafael Anderson da Silva Santos 

atua na Cidade de Cuiabá, tendo escritório profissional na Rua M, Quadra 

39, Lote 2, Bairro Jardim Primeiro de Março, além de seu telefone possuir 

DDD daquela localidade (65) 9 9801-0855. Segundo porque o referido 

advogado tem centenas de ações tramitando tanto na Comarca de Nova 

Canaã do Norte quanto na Comarca de Colíder, todas contendo petições 

iniciais absolutamente idênticas, por exceção obviamente dos dados 

pessoais da parte autora e do respectivo débito objurgado. Terceiro 

porque o extrato da restrição cadastral foi emitido por sítio eletrônico e não 

por órgão oficial do SPC, SERASA ou SCPC. Quarto porque a procuração 

acostada consta ter sido subscrita na Cidade de Cuiabá, em data não 

informada, sem reconhecimento de firma, o que certamente não ocorreu, 

já que a parte autora não se deslocaria de Nova Canaã do Norte para 

Cuiabá para esta finalidade. Quinto porque o advogado Dr. Rafael 

Anderson da Silva Santos sequer compareceu à audiência de conciliação. 

Sexto porque houve a propositura direta da presente ação judicial sem 

qualquer prévia resolução administrativa. Houvesse boa-fé na demanda a 

recomendar a eventual inversão do ônus da prova nos termos da 

legislação consumerista, certamente a parte reclamante teria colacionado 

um mínimo de lastro probatório sobre os fatos constitutivos de seu direito, 

a fim de respaldar a verossimilhança de suas alegações, o que não 

ocorreu no caso vertente, haja vista que a assertiva poderia ser 

corroborada por meios administrativos para a resolução extrajudicial do 

problema como protocolos seja perante a respectiva empresa, seja 

perante o serviço de atendimento ao consumidor, seja perante a ouvidoria, 

seja perante agências reguladoras ou instituições de controle (ANATEL, 

ANEEL, ANCINE, ANAC, ANTAQ, ANTT, ANP, ANVISA, ANS, ANA, ANM, 

Comissão de Valores Mobiliários e Banco Central do Brasil), seja perante o 

PROCON, existente na Comarca de Colíder. Sétimo porque acostado o 

contrato firmado pela parte autora com a parte ré, astutamente a primeira 

formulou pedido de desistência da ação. Portanto, comprovada 

documentalmente pela parte demandada a existência da dívida cuja 

quitação não foi demonstrada pela parte autora na forma estabelecida no 

art. 320 do Código Civil, mostra-se legítima a inscrição nos cadastros de 

inadimplentes, inexistindo conduta abusiva ensejadora do dever de 

indenizar. Com a litigância maliciosa, pois que inicialmente a parte autora 

aduziu inexistir qualquer relação jurídica com a parte ré, notadamente pelo 

pedido constante da alínea “c” da petição inicial: “(...) que seja determinada 

a inversão do ônus da prova, conforme art. 6º, VIII, da Lei. 8.078, de 11 de 

setembro de 1990; PARA QUE A REQUERIDA TRAGA NOS AUTOS o 

contrato gerador do dano, OBJETO DA PRESENTE DEMANDA SOB PENA 

DE CONFISSÃO FICTA.”, o que, como visto, não condiz com a realidade 

(art. 77, inciso I, do NCPC), incidente a multa prevista no art. 80, incisos I, II 

e III, do NCPC, o qual se estabelece em 10% (dez por cento) do valor da 

causa, atribuída vinte salários mínimos, ou seja, em R$ 19.080,00 

(dezenove mil e oitenta reais), considerada a condição pessoal da parte 

autora e a gravidade da conduta. E tal multa deve ser arcada igualmente 

pelo advogado, não sendo justo e razoável que apenas a parte autora 

arque com tal condenação, na autorização do art. 81, § 2º, do NCPC. III - 

DISPOSITIVO Ante o exposto: a) JULGO IMPROCEDENTES os pedidos 

formulados na inicial, e o faço com resolução do mérito, a teor do que 

dispõe o art. 487, inciso I, do NCPC, prejudicada a arguição preliminar; b) 

JULGO PROCEDENTE o pedido contraposto formulado pela parte ré para 

CONDENAR a parte autora ao pagamento do débito existente com aquela 

no importe de R$ 300,00 (trezentos reais) com juros de mora de 1% ao 

mês e correção monetária pelo IPCA-E ambos a partir do vencimento de 

cada parcela, na forma do art. 397 do Código Civil e Súmula 43 do Superior 

Tribunal de Justiça, além de multa de 10% (dez por cento) conforme 

cláusula 3 do contrato (art. 408 do Código Civil); c) CONDENO a parte 

autora e seu advogado, SOLIDARIAMENTE, de ofício, por litigância de 

má-fé no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, 

atribuída em vinte salários mínimos, R$ 19.080,00 (dezenove mil e oitenta 

reais), o que perfaz o montante de R$ 1.908,00 (um mil, novecentos e oito 

reais), bem como ao pagamento de CUSTAS PROCESSUAIS, além de 

todas as despesas assumidas pela parte ré com este feito, na licença do 

art. 79, art. 80, incisos I, II e III, art. 81, “caput” e § 1º, do NCPC, art. 55, 

parágrafo único, inciso I, da Lei 9.099/95, art. 470, parágrafo único, e art. 

949, inciso III, da CNGC e Enunciados 114 e 136 do FONAJE, o que 

passível de execução e liquidação nestes autos (art. 777 do NCPC), além 

de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS fixados em 15% (quinze por cento) 

sobre o valor da causa, pois que: a) regular a natureza e a importância da 

causa; b) acessível o lugar da prestação do serviço; c) ótimo o grau de 

zelo do profissional e o trabalho por ele realizado; e d) baixa exigência 

temporal do serviço fornecido, nos termos do art. 85, § 2º, do Novo Código 

de Processo Civil e Enunciado 136 do FONAJE; d) INDEFIRO o pedido de 

desistência da ação formulado pela parte autora diante da má-fé 

empregada, na dicção do Enunciado 90 do FONAJE. IV - DISPOSIÇÕES 

FINAIS Diante da má-fé empregada, porquanto a parte autora usufruiu dos 

serviços do Poder Judiciário para uma causa absolutamente inidônea, de 

fins ilícitos, não sendo justo e correto que a coletividade pague por uma 

atitude torpe e baixa, não só pela falta de ética, mas principalmente porque 

tal conduta contribui para a morosidade da prestação jurisdicional àqueles 

que efetivamente precisam, DEIXO DE CONCEDER A GRATUIDADE DA 

JUSTIÇA em interpretação extensiva ao art. 100, parágrafo único, do 

NCPC, IMPONDO ÀQUELA E A SEU ADVOGADO A CONDENAÇÃO AO 

PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS na expressa 

previsão do art. 55, parágrafo único, inciso I, da Lei 9.099/95, art. 81, 

“caput” e § 1º, do NCPC, art. 470, parágrafo único, e art. 949, inciso III, da 

CNGC e Enunciados 114 e 136 do FONAJE, abaixos transcritos, tudo sem 

prejuízo da multa por litigância de má-fé, na autorização do § 4º, do art. 98, 

também do NCPC: “Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o 

vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de 

litigância de má-fé. Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as 

custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento 

e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, 

do valor corrigido da causa. Parágrafo único. Na execução não serão 

contadas custas, salvo quando: I - reconhecida a litigância de má-fé;” “Art. 

81. De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a 

pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por 

cento do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos 

prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com 

todas as despesas que efetuou. § 1º Quando forem 2 (dois) ou mais os 

litigantes de má-fé, o juiz condenará cada um na proporção de seu 

respectivo interesse na causa ou SOLIDARIAMENTE aqueles que se 

coligaram para lesar a parte contrária.” (sem destaques no original). “Art. 

100. Deferido o pedido, a parte contrária poderá oferecer impugnação na 

contestação, na réplica, nas contrarrazões de recurso ou, nos casos de 

pedido superveniente ou formulado por terceiro, por meio de petição 

simples, a ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, nos autos do 

próprio processo, sem suspensão de seu curso. Parágrafo único. 

Revogado o benefício, a parte arcará com as despesas processuais que 

tiver deixado de adiantar e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de 

seu valor a título de multa, que será revertida em benefício da Fazenda 

Pública estadual ou federal e poderá ser inscrita em dívida ativa.” “Art. 

470. No procedimento em primeiro grau de jurisdição, deferido o pedido, a 

parte contrária poderá oferecer impugnação na contestação e na réplica 

ou, nos casos de pedido superveniente ou formulado por terceiro, por 

meio de petição simples, a ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, 

nos autos do próprio processo, sem suspensão de seu curso. Parágrafo 

único. Revogado o benefício, a parte arcará com as despesas 

processuais que tiver deixado de adiantar e pagará, em caso de má-fé, 

até o décuplo de seu valor a título de multa, que será revertida em 

benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e poderá ser inscrita em 

dívida ativa.” “Art. 949. As custas processuais nos Juizados Especiais 

Cíveis serão calculadas conforme tabela de custas do foro judicial, 

devidas nas seguintes hipóteses: III - quando reconhecida a litigância de 

má-fé, no processo de conhecimento e/ou execução;” (sem destaques no 

original). “ENUNCIADO 114 – A gratuidade da justiça não abrange o valor 

devido em condenação por litigância de má-fé (XX Encontro – São 

Paulo/SP).” “ENUNCIADO 136 – O reconhecimento da litigância de má-fé 

poderá implicar em condenação ao pagamento de custas, honorários de 

advogado, multa e indenização nos termos dos artigos 55, caput, da lei 

9.099/95 e 18 do Código de Processo Civil (XXVII Encontro – Palmas/TO).” 
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(sem destaques no original). Por consequência, em interpretação 

conforme a constituição do art. 5º, inciso II, do Código de Processo Penal, 

vedada a requisição de instauração de inquérito policial de ofício por parte 

da autoridade judiciária, em obediência ao sistema acusatório previsto no 

art. 5º, “caput’, incisos I, XXXV, XXXVII, LIII, LIV, LVII, LXXIV, e art. 129 da 

CRFB/88, DETERMINO a remessa de cópia integral do feito ao MINISTÉRIO 

PÚBLICO, APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DESTA SENTENÇA, na licença 

do art. 40 do citado Estatuto Processual Penal, para que o órgão tome as 

providências julgadas pertinentes. Igualmente APÓS O TRÂNSITO EM 

JULGADO DESTA SENTENÇA, certifique-se e: a) Oficie-se e remeta-se 

cópia integral do feito ao Tribunal de Ética e Disciplina da Ordem dos 

Advogados do Brasil Seccional de Mato Grosso para apuração dos atos 

praticados pelo advogado da parte autora, na forma do art. 72 da Lei 

8.960/94; b) Oficie-se à Corregedoria-Geral da Justiça para conhecimento 

e providências julgadas pertinentes; c) Arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações necessárias, observando-se em tudo a novel CNGC. 

Nos termos do § 4º, do art. 317, da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça - CNGC, fica dispensado o registro da 

sentença, providência efetivada com a própria inserção no sistema 

informatizado APOLO/PJE/TJMT. Publique-se e intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Nova Canaã do Norte, 1º de julho de 2018.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE SENTENÇA Processo: 

1000045-98.2018.8.11.0090. REQUERENTE: ESTEVAO SUIBERTO DA 

SILVA REQUERIDO: BELA IMAGEM STUDIOS FOTOGRAFICOS LTDA - EPP 

Vistos. I - RELATÓRIO Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o 

art. 38 da Lei 9.099/95. II - FUNDAMENTAÇÃO II.1 - Da indústria do dano 

moral Em um país em que população clama por mudanças de seus 

governantes, é bastante triste verificar o uso do Poder Judiciário por ela 

para chancelar ilegalidades e atos criminosos, o que a provocar crises 

econômicas pelo abuso do direito de postular, que, como não poderia ser 

diferente, é limitado pelo ordenamento jurídico. E tal prática é verificada 

especialmente no âmbito do Juizado Especial, isto por questões óbvias, já 

que o acesso, no primeiro grau, independe do pagamento de custas, taxas 

ou despesas, bem ainda ao pagamento de honorários em caso de 

sentença desfavorável. Não só isso, com a possibilidade da inversão do 

ônus da prova, o que antes era uma situação cômoda e abusiva por parte 

das grandes empresas e corporações pela distribuição estática do ônus 

da prova, o que colocava o consumidor em situação de desvantagem, 

agora virou instrumento de abuso por alguns destes (consumidores e 

advogados), que se aproveitam muitas vezes da desorganização de 

fornecedores de produtos e bens e prestadores serviços e da 

impossibilidade material de se defenderem de forma articulada em todas as 

comarcas do país, de norte a sul, de leste a oeste, implicando, assim, a 

perda da causa judicial quando havia contrato legítimo entre as partes. É o 

que se denomina “indústria do dano moral”. E a prática é extremamente 

sensível, a camuflar a ilicitude da conduta, pois que o rito do juizado 

especial é célere e por isso incompatível com o exame pericial. Daí porque, 

em alguns casos, quando a parte ré acosta eventual contrato ou mesmo a 

gravação da conversa, a parte autora postula o exame grafotécnico da 

assinatura nele constante ou exame de voz, impossibilitando o 

prosseguimento do feito com sua extinção, que, evidentemente, depois 

não é levado para o rito ordinário. E todos os nichos de empresas estão 

suscetíveis a esse mecanismo, desde as menores até as maiores. A 

carga tributária brasileira é de 33,4% (trinta e três inteiros e quatro 

décimos por cento) segundo dados da Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico (OCDE). Os encargos trabalhistas também 

não são menos vorazes, além do salário mensal, o empregador deve 

contemplar o vale-transporte, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 

(FGTS), os recolhimentos devidos ao Instituto Nacional do Seguro Social 

(INSS), o imposto de renda, o 13º salário, as férias remuneradas, o 

vale-alimentação ou a própria refeição, horas extras e adicionais, 

lembrando-se, ainda, que a tributação - ela mais uma vez - pode chegar a 

36% (trinta e seis por cento) em cima da folha salarial. Além deste início 

nada animador, o empresário ainda tem de se preparar com a instabilidade 

governamental do país em vários cenários, como recentemente ocorreu 

com a “greve dos caminhoneiros”, que simplesmente parou o país e gerou 

prejuízos bilionários. Não suficiente, deverão os fornecedores de produtos 

e bens e prestadores serviços contar com um time de advogados e 

correspondentes jurídicos em inúmeras comarcas do país para se 

defenderem de uma avalanche de ações inidôneas propostas perante os 

juizados especiais, o que invariavelmente contribuiu com a falência e a 

recuperação judicial de inúmeras empresas geradoras de riquezas, 

empregos, renda e receita ao Estado. A isto se denomina “custo-Brasil”, e 

quem paga, no final das contas - e como sempre -, é a sociedade, o 

cidadão. Ora, a prática se equipara a delitos patrimoniais com a chancela 

do Poder Judiciário, induzindo o juiz a erro pela fraude empregada, vale 

dizer, a parte autora estabelece contrato legítimo de fornecimento de 

produtos ou serviços com a parte ré, e, posteriormente, ao se ver 

inadimplente com o nome inserido no cadastro de maus pagadores, 

ingressa com ação perante o sistema de justiça argumentando inexistir tal 

relação jurídica com os correspondentes pedidos de declaração de 

indébito e condenação por danos morais. Tais condutas devem ser 

reprimidas energicamente, não só pela reprovabilidade, mas, sobretudo 

pela falta de ética, a utilizar o manto da justiça para fim ilegal e até mesmo 

criminoso. Aquele que omite e faz declaração falsa em petição e a 

protocola perante o Poder Judiciário na busca de direito inexistente, tem, 

inicialmente, a intenção de criar obrigação ilegal ou alterar a verdade sobre 

fato juridicamente relevante em desfavor da parte contra qual litiga, bem 

como vilipendia a administração da justiça pela fraude empregada com o 

intuito de induzir a erro o juiz, como se vê dos arts. 299 e 347 do Código 

Penal: “Falsidade ideológica Art. 299 - Omitir, em documento público ou 

particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer 

inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de 

prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato 

juridicamente relevante: Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o 

documento é público, e reclusão de um a três anos, e multa, se o 

documento é particular. Parágrafo único - Se o agente é funcionário 

público, e comete o crime prevalecendo-se do cargo, ou se a falsificação 

ou alteração é de assentamento de registro civil, aumenta-se a pena de 

sexta parte.” “Fraude processual Art. 347 - Inovar artificiosamente, na 

pendência de processo civil ou administrativo, o estado de lugar, de coisa 

ou de pessoa, com o fim de induzir a erro o juiz ou o perito: Pena - 

detenção, de três meses a dois anos, e multa. Parágrafo único - Se a 

inovação se destina a produzir efeito em processo penal, ainda que não 

iniciado, as penas aplicam-se em dobro.” Recentemente, este magistrado, 

que cumula a 1ª Vara, Juizado Especial e da Fazenda Pública da Comarca 

de Colíder, deparou-se com o fenômeno da “indústria do dano moral” 

funcionando em nível de organização em âmbito estadual, agentes 

associados com divisão específica de tarefas: Advogados responsáveis 

pelas tratativas judiciais, ingresso e acompanhamento de toda a demanda 

perante o Poder Judiciário com o final recebimento dos valores 

decorrentes de eventual acordo ou condenação; Marqueteiros 

responsáveis pela divulgação do serviço fraudulento oferecido, seja por 

meio de panfletos, seja por meio de redes sociais, seja inclusive 

divulgando a realização de “campanhas” e “feirões LIMPE SEU NOME”; 

Agenciadores responsáveis pela captação “in loco” de potenciais clientes, 

os quais rodam todo o Estado de Mato Grosso, dirigem-se para o bairro 

mais pobre da cidade - local em que frequentemente as pessoas têm 

restrições cadastrais e possuem pouco ou nenhum conhecimento jurídico 

- e, de porta em porta, devidamente uniformizados, inclusive com crachá, 

oferecem o “serviço”, afirmando sobre a “ilegalidade” de se inserir o nome 

delas no cadastro de inadimplentes ou que os juros eventualmente 

praticados são abusivos. Com isso, em poder de aparelhos celulares com 

acesso aos sistemas do SPC, SERASA e SCPC, os agenciadores efetuam 

a consulta do CPF do interessado e, havendo restrição cadastral, já 

colhem ali mesmo a assinatura em procuração padronizada e registram 

fotograficamente os documentos pessoais; Acompanhantes responsáveis 

por efetuar contato telefônico com a parte autora para lembrá-la das 

audiências, acompanhá-la se for preciso na solenidade, orientado 
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inclusive a recusar propostas inferiores a R$ 3.000,00 (três mil reais). 

Outrossim, cumpre colacionar as mensagens que vêm circulando em 

redes sociais nas Comarcas de Nova Canaã do Norte e Colíder, sendo que 

três números celulares foram identificados em grupos de ambas as 

cidades em tal prática, sendo eles (65) 98125-9041 de pessoa intitulada 

por LETICIA, (66) 98445-8165 de pessoa intitulada por STEFANO, (65) 

99961-4263 de pessoa intitulada por ANTONELLA RIBEIRO e (66) 

99679-8395 de pessoa intitulada por FELIPE: Com estas evidências e a 

própria organização das tarefas e atividades, com agentes atuando em 

todo o Estado de Mato Grosso, vislumbra-se até mesmo eventual 

associação criminosa, na forma do art. 288 do Código Penal ou do art. 1º, 

§ 1º, e seguintes da Lei 12.850/13: “Associação Criminosa Art. 288. 

Associarem-se 3 (três) ou mais pessoas, para o fim específico de 

cometer crimes: Pena - reclusão, de 1 (um) a 3 (três) anos.” “CAPÍTULO I 

DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA Art. 1o Esta Lei define organização 

criminosa e dispõe sobre a investigação criminal, os meios de obtenção da 

prova, infrações penais correlatas e o procedimento criminal a ser 

aplicado. § 1o Considera-se organização criminosa a associação de 4 

(quatro) ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela 

divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta 

ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de 

infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) 

anos, ou que sejam de caráter transnacional.” Além dos delitos já 

mencionados, em muitos casos observa-se que a parte autora é induzida 

a erro mediante meio fraudulento para que terceiros obtenham vantagem 

ilícita em prejuízo alheio, na forma do art. 171, “caput”, do Código Penal: 

“Art. 171 - Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo 

alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou 

qualquer outro meio fraudulento: Pena - reclusão, de um a cinco anos, e 

multa, de quinhentos mil réis a dez contos de réis. A par disso, em recente 

recomendação para o enfrentamento de fraudes e captação ilícita de 

clientes emanada pelo Eminente Desembargador Dirceu dos Santos, 

Presidente do Conselho de Supervisão dos Juizados Especiais, remetida 

cópia dos expedientes CIA 0042256-48.2018 e 0042770-98.2018 das 

empresas Telefônica Brasil S/A - Vivo e Energisa, detectou-se inclusive 

crime de falsidade documental de faturas de consumo e comprovantes de 

endereço. II.2 - Da desistência da ação formulada pela parte autora Da 

contestação da parte ré observa-se a manifesta má-fé da parte autora 

com a presente ação, como abaixo se verá, pelo que é de se INDEFERIR o 

pedido de desistência formulado por ela (parte autora), pedido que só 

reforça sua litigância maliciosa, nos termos do Enunciado 90 do FONAJE: 

“ENUNCIADO 90 – A desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu 

já citado, implicará a extinção do processo sem resolução do mérito, ainda 

que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento, SALVO 

QUANDO HOUVER INDÍCIOS DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ OU LIDE 

TEMERÁRIA (nova redação – XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG).” 

(sem destaques no original). II.3 - Do mérito Estão presentes as condições 

da ação e os pressupostos processuais, ausentes vícios de qualquer 

ordem e sendo desnecessária a produção probatória em audiência, o 

processo está apto a julgamento. Com isso, passo à incursão no mérito da 

demanda, com base no art. 355, inciso I, do NCPC. E os pedidos 

formulados pela parte autora não merecem acolhimento, prevalecendo os 

argumentos da parte ré com a procedência do pedido contraposto. É que a 

parte ré demonstrou que a parte autora foi/é sua cliente, notadamente 

porque acostou o contrato de prestação de serviços e ficha cadastral, 

como demonstram as reproduções eletrônicas no corpo da contestação e 

anexos acostados, bem como tela informativa em que não consta qualquer 

pagamento e histórico de conversas com o cliente, na autorização do art. 

225 do Código Civil: “Art. 225. As reproduções fotográficas, 

cinematográficas, os registros fonográficos e, em geral, quaisquer outras 

reproduções mecânicas ou eletrônicas de fatos ou de coisas fazem prova 

plena destes, se a parte, contra quem forem exibidos, não lhes impugnar a 

exatidão.” De outro lado, vê-se que a presente demanda se enquadra 

justamente na hipótese delineada no item “II.3 - Da indústria do dano 

moral”. Primeiro porque o advogado Dr. Rafael Anderson da Silva Santos 

atua na Cidade de Cuiabá, tendo escritório profissional na Rua M, Quadra 

39, Lote 2, Bairro Jardim Primeiro de Março, além de seu telefone possuir 

DDD daquela localidade (65) 9 9801-0855. Segundo porque o referido 

advogado tem centenas de ações tramitando tanto na Comarca de Nova 

Canaã do Norte quanto na Comarca de Colíder, todas contendo petições 

iniciais absolutamente idênticas, por exceção obviamente dos dados 

pessoais da parte autora e do respectivo débito objurgado. Terceiro 

porque o extrato da restrição cadastral foi emitido por sítio eletrônico e não 

por órgão oficial do SPC, SERASA ou SCPC. Quarto porque a procuração 

acostada consta ter sido subscrita na Cidade de Cuiabá, em data não 

informada, sem reconhecimento de firma, o que certamente não ocorreu, 

já que a parte autora não se deslocaria de Nova Canaã do Norte para 

Cuiabá para esta finalidade. Quinto porque o advogado Dr. Rafael 

Anderson da Silva Santos sequer compareceu à audiência de conciliação. 

Sexto porque houve a propositura direta da presente ação judicial sem 

qualquer prévia resolução administrativa. Houvesse boa-fé na demanda a 

recomendar a eventual inversão do ônus da prova nos termos da 

legislação consumerista, certamente a parte reclamante teria colacionado 

um mínimo de lastro probatório sobre os fatos constitutivos de seu direito, 

a fim de respaldar a verossimilhança de suas alegações, o que não 

ocorreu no caso vertente, haja vista que a assertiva poderia ser 

corroborada por meios administrativos para a resolução extrajudicial do 

problema como protocolos seja perante a respectiva empresa, seja 

perante o serviço de atendimento ao consumidor, seja perante a ouvidoria, 

seja perante agências reguladoras ou instituições de controle (ANATEL, 

ANEEL, ANCINE, ANAC, ANTAQ, ANTT, ANP, ANVISA, ANS, ANA, ANM, 

Comissão de Valores Mobiliários e Banco Central do Brasil), seja perante o 

PROCON, existente na Comarca de Colíder. Sétimo porque acostado o 

contrato firmado pela parte autora com a parte ré, astutamente a primeira 

formulou pedido de desistência da ação. Portanto, comprovada 

documentalmente pela parte demandada a existência da dívida cuja 

quitação não foi demonstrada pela parte autora na forma estabelecida no 

art. 320 do Código Civil, mostra-se legítima a inscrição nos cadastros de 

inadimplentes, inexistindo conduta abusiva ensejadora do dever de 

indenizar. Com a litigância maliciosa, pois que inicialmente a parte autora 

aduziu inexistir qualquer relação jurídica com a parte ré, notadamente pelo 

pedido constante da alínea “c” da petição inicial: “(...) que seja determinada 

a inversão do ônus da prova, conforme art. 6º, VIII, da Lei. 8.078, de 11 de 

setembro de 1990; PARA QUE A REQUERIDA TRAGA NOS AUTOS o 

contrato gerador do dano, OBJETO DA PRESENTE DEMANDA SOB PENA 

DE CONFISSÃO FICTA.”, o que, como visto, não condiz com a realidade 

(art. 77, inciso I, do NCPC), incidente a multa prevista no art. 80, incisos I, II 

e III, do NCPC, o qual se estabelece em 10% (dez por cento) do valor da 

causa, atribuída vinte salários mínimos, ou seja, em R$ 19.080,00 

(dezenove mil e oitenta reais), considerada a condição pessoal da parte 

autora e a gravidade da conduta. E tal multa deve ser arcada igualmente 

pelo advogado, não sendo justo e razoável que apenas a parte autora 

arque com tal condenação, na autorização do art. 81, § 2º, do NCPC. III - 

DISPOSITIVO Ante o exposto: a) JULGO IMPROCEDENTES os pedidos 

formulados na inicial, e o faço com resolução do mérito, a teor do que 

dispõe o art. 487, inciso I, do NCPC, prejudicada a arguição preliminar; b) 

JULGO PROCEDENTE o pedido contraposto formulado pela parte ré para 

CONDENAR a parte autora ao pagamento do débito existente com aquela 

no importe de R$ 300,00 (trezentos reais) com juros de mora de 1% ao 

mês e correção monetária pelo IPCA-E ambos a partir do vencimento de 

cada parcela, na forma do art. 397 do Código Civil e Súmula 43 do Superior 

Tribunal de Justiça, além de multa de 10% (dez por cento) conforme 

cláusula 3 do contrato (art. 408 do Código Civil); c) CONDENO a parte 

autora e seu advogado, SOLIDARIAMENTE, de ofício, por litigância de 

má-fé no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, 

atribuída em vinte salários mínimos, R$ 19.080,00 (dezenove mil e oitenta 

reais), o que perfaz o montante de R$ 1.908,00 (um mil, novecentos e oito 

reais), bem como ao pagamento de CUSTAS PROCESSUAIS, além de 

todas as despesas assumidas pela parte ré com este feito, na licença do 

art. 79, art. 80, incisos I, II e III, art. 81, “caput” e § 1º, do NCPC, art. 55, 

parágrafo único, inciso I, da Lei 9.099/95, art. 470, parágrafo único, e art. 

949, inciso III, da CNGC e Enunciados 114 e 136 do FONAJE, o que 

passível de execução e liquidação nestes autos (art. 777 do NCPC), além 

de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS fixados em 15% (quinze por cento) 

sobre o valor da causa, pois que: a) regular a natureza e a importância da 

causa; b) acessível o lugar da prestação do serviço; c) ótimo o grau de 

zelo do profissional e o trabalho por ele realizado; e d) baixa exigência 

temporal do serviço fornecido, nos termos do art. 85, § 2º, do Novo Código 

de Processo Civil e Enunciado 136 do FONAJE; d) INDEFIRO o pedido de 

desistência da ação formulado pela parte autora diante da má-fé 

empregada, na dicção do Enunciado 90 do FONAJE. IV - DISPOSIÇÕES 

FINAIS Diante da má-fé empregada, porquanto a parte autora usufruiu dos 

serviços do Poder Judiciário para uma causa absolutamente inidônea, de 

fins ilícitos, não sendo justo e correto que a coletividade pague por uma 
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atitude torpe e baixa, não só pela falta de ética, mas principalmente porque 

tal conduta contribui para a morosidade da prestação jurisdicional àqueles 

que efetivamente precisam, DEIXO DE CONCEDER A GRATUIDADE DA 

JUSTIÇA em interpretação extensiva ao art. 100, parágrafo único, do 

NCPC, IMPONDO ÀQUELA E A SEU ADVOGADO A CONDENAÇÃO AO 

PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS na expressa 

previsão do art. 55, parágrafo único, inciso I, da Lei 9.099/95, art. 81, 

“caput” e § 1º, do NCPC, art. 470, parágrafo único, e art. 949, inciso III, da 

CNGC e Enunciados 114 e 136 do FONAJE, abaixos transcritos, tudo sem 

prejuízo da multa por litigância de má-fé, na autorização do § 4º, do art. 98, 

também do NCPC: “Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o 

vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de 

litigância de má-fé. Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as 

custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento 

e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, 

do valor corrigido da causa. Parágrafo único. Na execução não serão 

contadas custas, salvo quando: I - reconhecida a litigância de má-fé;” “Art. 

81. De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a 

pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por 

cento do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos 

prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com 

todas as despesas que efetuou. § 1º Quando forem 2 (dois) ou mais os 

litigantes de má-fé, o juiz condenará cada um na proporção de seu 

respectivo interesse na causa ou SOLIDARIAMENTE aqueles que se 

coligaram para lesar a parte contrária.” (sem destaques no original). “Art. 

100. Deferido o pedido, a parte contrária poderá oferecer impugnação na 

contestação, na réplica, nas contrarrazões de recurso ou, nos casos de 

pedido superveniente ou formulado por terceiro, por meio de petição 

simples, a ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, nos autos do 

próprio processo, sem suspensão de seu curso. Parágrafo único. 

Revogado o benefício, a parte arcará com as despesas processuais que 

tiver deixado de adiantar e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de 

seu valor a título de multa, que será revertida em benefício da Fazenda 

Pública estadual ou federal e poderá ser inscrita em dívida ativa.” “Art. 

470. No procedimento em primeiro grau de jurisdição, deferido o pedido, a 

parte contrária poderá oferecer impugnação na contestação e na réplica 

ou, nos casos de pedido superveniente ou formulado por terceiro, por 

meio de petição simples, a ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, 

nos autos do próprio processo, sem suspensão de seu curso. Parágrafo 

único. Revogado o benefício, a parte arcará com as despesas 

processuais que tiver deixado de adiantar e pagará, em caso de má-fé, 

até o décuplo de seu valor a título de multa, que será revertida em 

benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e poderá ser inscrita em 

dívida ativa.” “Art. 949. As custas processuais nos Juizados Especiais 

Cíveis serão calculadas conforme tabela de custas do foro judicial, 

devidas nas seguintes hipóteses: III - quando reconhecida a litigância de 

má-fé, no processo de conhecimento e/ou execução;” (sem destaques no 

original). “ENUNCIADO 114 – A gratuidade da justiça não abrange o valor 

devido em condenação por litigância de má-fé (XX Encontro – São 

Paulo/SP).” “ENUNCIADO 136 – O reconhecimento da litigância de má-fé 

poderá implicar em condenação ao pagamento de custas, honorários de 

advogado, multa e indenização nos termos dos artigos 55, caput, da lei 

9.099/95 e 18 do Código de Processo Civil (XXVII Encontro – Palmas/TO).” 

(sem destaques no original). Por consequência, em interpretação 

conforme a constituição do art. 5º, inciso II, do Código de Processo Penal, 

vedada a requisição de instauração de inquérito policial de ofício por parte 

da autoridade judiciária, em obediência ao sistema acusatório previsto no 

art. 5º, “caput’, incisos I, XXXV, XXXVII, LIII, LIV, LVII, LXXIV, e art. 129 da 

CRFB/88, DETERMINO a remessa de cópia integral do feito ao MINISTÉRIO 

PÚBLICO, APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DESTA SENTENÇA, na licença 

do art. 40 do citado Estatuto Processual Penal, para que o órgão tome as 

providências julgadas pertinentes. Igualmente APÓS O TRÂNSITO EM 

JULGADO DESTA SENTENÇA, certifique-se e: a) Oficie-se e remeta-se 

cópia integral do feito ao Tribunal de Ética e Disciplina da Ordem dos 

Advogados do Brasil Seccional de Mato Grosso para apuração dos atos 

praticados pelo advogado da parte autora, na forma do art. 72 da Lei 

8.960/94; b) Oficie-se à Corregedoria-Geral da Justiça para conhecimento 

e providências julgadas pertinentes; c) Arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações necessárias, observando-se em tudo a novel CNGC. 

Nos termos do § 4º, do art. 317, da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça - CNGC, fica dispensado o registro da 

sentença, providência efetivada com a própria inserção no sistema 

informatizado APOLO/PJE/TJMT. Publique-se e intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Nova Canaã do Norte, 1º de julho de 2018.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000046-83.2018.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

ESTEVAO SUIBERTO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS OAB - MT0019525A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE SENTENÇA Processo: 

1000046-83.2018.8.11.0090. REQUERENTE: ESTEVAO SUIBERTO DA 

SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Vistos. I - RELATÓRIO 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. II 

- FUNDAMENTAÇÃO II.1 - Da indústria do dano moral Em um país em que 

população clama por mudanças de seus governantes, é bastante triste 

verificar o uso do Poder Judiciário por ela para chancelar ilegalidades e 

atos criminosos, o que a provocar crises econômicas pelo abuso do 

direito de postular, que, como não poderia ser diferente, é limitado pelo 

ordenamento jurídico. E tal prática é verificada especialmente no âmbito do 

Juizado Especial, isto por questões óbvias, já que o acesso, no primeiro 

grau, independe do pagamento de custas, taxas ou despesas, bem ainda 

ao pagamento de honorários em caso de sentença desfavorável. Não só 

isso, com a possibilidade da inversão do ônus da prova, o que antes era 

uma situação cômoda e abusiva por parte das grandes empresas e 

corporações pela distribuição estática do ônus da prova, o que colocava o 

consumidor em situação de desvantagem, agora virou instrumento de 

abuso por alguns destes (consumidores e advogados), que se aproveitam 

muitas vezes da desorganização de fornecedores de produtos e bens e 

prestadores serviços e da impossibilidade material de se defenderem de 

forma articulada em todas as comarcas do país, de norte a sul, de leste a 

oeste, implicando, assim, a perda da causa judicial quando havia contrato 

legítimo entre as partes. É o que se denomina “indústria do dano moral”. E 

a prática é extremamente sensível, a camuflar a ilicitude da conduta, pois 

que o rito do juizado especial é célere e por isso incompatível com o 

exame pericial. Daí porque, em alguns casos, quando a parte ré acosta 

eventual contrato ou mesmo a gravação da conversa, a parte autora 

postula o exame grafotécnico da assinatura nele constante ou exame de 

voz, impossibilitando o prosseguimento do feito com sua extinção, que, 

evidentemente, depois não é levado para o rito ordinário. E todos os 

nichos de empresas estão suscetíveis a esse mecanismo, desde as 

menores até as maiores. A carga tributária brasileira é de 33,4% (trinta e 

três inteiros e quatro décimos por cento) segundo dados da Organização 

para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). Os encargos 

trabalhistas também não são menos vorazes, além do salário mensal, o 

empregador deve contemplar o vale-transporte, o Fundo de Garantia do 

Tempo de Serviço (FGTS), os recolhimentos devidos ao Instituto Nacional 

do Seguro Social (INSS), o imposto de renda, o 13º salário, as férias 

remuneradas, o vale-alimentação ou a própria refeição, horas extras e 

adicionais, lembrando-se, ainda, que a tributação - ela mais uma vez - 

pode chegar a 36% (trinta e seis por cento) em cima da folha salarial. 

Além deste início nada animador, o empresário ainda tem de se preparar 

com a instabilidade governamental do país em vários cenários, como 

recentemente ocorreu com a “greve dos caminhoneiros”, que 

simplesmente parou o país e gerou prejuízos bilionários. Não suficiente, 

deverão os fornecedores de produtos e bens e prestadores serviços 

contar com um time de advogados e correspondentes jurídicos em 

inúmeras comarcas do país para se defenderem de uma avalanche de 

ações inidôneas propostas perante os juizados especiais, o que 

invariavelmente contribuiu com a falência e a recuperação judicial de 

inúmeras empresas geradoras de riquezas, empregos, renda e receita ao 

Estado. A isto se denomina “custo-Brasil”, e quem paga, no final das 

contas - e como sempre -, é a sociedade, o cidadão. Ora, a prática se 

equipara a delitos patrimoniais com a chancela do Poder Judiciário, 
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induzindo o juiz a erro pela fraude empregada, vale dizer, a parte autora 

estabelece contrato legítimo de fornecimento de produtos ou serviços com 

a parte ré, e, posteriormente, ao se ver inadimplente com o nome inserido 

no cadastro de maus pagadores, ingressa com ação perante o sistema de 

justiça argumentando inexistir tal relação jurídica com os correspondentes 

pedidos de declaração de indébito e condenação por danos morais. Tais 

condutas devem ser reprimidas energicamente, não só pela 

reprovabilidade, mas, sobretudo pela falta de ética, a utilizar o manto da 

justiça para fim ilegal e até mesmo criminoso. Aquele que omite e faz 

declaração falsa em petição e a protocola perante o Poder Judiciário na 

busca de direito inexistente, tem, inicialmente, a intenção de criar 

obrigação ilegal ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante em 

desfavor da parte contra qual litiga, bem como vilipendia a administração 

da justiça pela fraude empregada com o intuito de induzir a erro o juiz, 

como se vê dos arts. 299 e 347 do Código Penal: “Falsidade ideológica Art. 

299 - Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele 

devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa 

da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou 

alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante: Pena - reclusão, de 

um a cinco anos, e multa, se o documento é público, e reclusão de um a 

três anos, e multa, se o documento é particular. Parágrafo único - Se o 

agente é funcionário público, e comete o crime prevalecendo-se do cargo, 

ou se a falsificação ou alteração é de assentamento de registro civil, 

aumenta-se a pena de sexta parte.” “Fraude processual Art. 347 - Inovar 

artificiosamente, na pendência de processo civil ou administrativo, o 

estado de lugar, de coisa ou de pessoa, com o fim de induzir a erro o juiz 

ou o perito: Pena - detenção, de três meses a dois anos, e multa. 

Parágrafo único - Se a inovação se destina a produzir efeito em processo 

penal, ainda que não iniciado, as penas aplicam-se em dobro.” 

Recentemente, este magistrado, que cumula a 1ª Vara, Juizado Especial e 

da Fazenda Pública da Comarca de Colíder, deparou-se com o fenômeno 

da “indústria do dano moral” funcionando em nível de organização em 

âmbito estadual, agentes associados com divisão específica de tarefas: 

Advogados responsáveis pelas tratativas judiciais, ingresso e 

acompanhamento de toda a demanda perante o Poder Judiciário com o 

final recebimento dos valores decorrentes de eventual acordo ou 

condenação; Marqueteiros responsáveis pela divulgação do serviço 

fraudulento oferecido, seja por meio de panfletos, seja por meio de redes 

sociais, seja inclusive divulgando a realização de “campanhas” e “feirões 

LIMPE SEU NOME”; Agenciadores responsáveis pela captação “in loco” de 

potenciais clientes, os quais rodam todo o Estado de Mato Grosso, 

dirigem-se para o bairro mais pobre da cidade - local em que 

frequentemente as pessoas têm restrições cadastrais e possuem pouco 

ou nenhum conhecimento jurídico - e, de porta em porta, devidamente 

uniformizados, inclusive com crachá, oferecem o “serviço”, afirmando 

sobre a “ilegalidade” de se inserir o nome delas no cadastro de 

inadimplentes ou que os juros eventualmente praticados são abusivos. 

Com isso, em poder de aparelhos celulares com acesso aos sistemas do 

SPC, SERASA e SCPC, os agenciadores efetuam a consulta do CPF do 

interessado e, havendo restrição cadastral, já colhem ali mesmo a 

assinatura em procuração padronizada e registram fotograficamente os 

documentos pessoais; Acompanhantes responsáveis por efetuar contato 

telefônico com a parte autora para lembrá-la das audiências, 

acompanhá-la se for preciso na solenidade, orientado inclusive a recusar 

propostas inferiores a R$ 3.000,00 (três mil reais). Outrossim, cumpre 

colacionar as mensagens que vêm circulando em redes sociais nas 

Comarcas de Nova Canaã do Norte e Colíder, sendo que três números 

celulares foram identificados em grupos de ambas as cidades em tal 

prática, sendo eles (65) 98125-9041 de pessoa intitulada por LETICIA, (66) 

98445-8165 de pessoa intitulada por STEFANO, (65) 99961-4263 de 

pessoa intitulada por ANTONELLA RIBEIRO e (66) 99679-8395 de pessoa 

intitulada por FELIPE: Com estas evidências e a própria organização das 

tarefas e atividades, com agentes atuando em todo o Estado de Mato 

Grosso, vislumbra-se até mesmo eventual associação criminosa, na forma 

do art. 288 do Código Penal ou do art. 1º, § 1º, e seguintes da Lei 

12.850/13: “Associação Criminosa Art. 288. Associarem-se 3 (três) ou 

mais pessoas, para o fim específico de cometer crimes: Pena - reclusão, 

de 1 (um) a 3 (três) anos.” “CAPÍTULO I DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA 

Art. 1o Esta Lei define organização criminosa e dispõe sobre a 

investigação criminal, os meios de obtenção da prova, infrações penais 

correlatas e o procedimento criminal a ser aplicado. § 1o Considera-se 

organização criminosa a associação de 4 (quatro) ou mais pessoas 

estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda 

que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, 

vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais 

cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam 

de caráter transnacional.” Além dos delitos já mencionados, em muitos 

casos observa-se que a parte autora é induzida a erro mediante meio 

fraudulento para que terceiros obtenham vantagem ilícita em prejuízo 

alheio, na forma do art. 171, “caput”, do Código Penal: “Art. 171 - Obter, 

para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou 

mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio 

fraudulento: Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, de quinhentos 

mil réis a dez contos de réis. A par disso, em recente recomendação para 

o enfrentamento de fraudes e captação ilícita de clientes emanada pelo 

Eminente Desembargador Dirceu dos Santos, Presidente do Conselho de 

Supervisão dos Juizados Especiais, remetida cópia dos expedientes CIA 

0042256-48.2018 e 0042770-98.2018 das empresas Telefônica Brasil S/A 

- Vivo e Energisa, detectou-se inclusive crime de falsidade documental de 

faturas de consumo e comprovantes de endereço. II.2 - Da desistência da 

ação formulada pela parte autora Da contestação da parte ré observa-se 

a manifesta má-fé da parte autora com a presente ação, como abaixo se 

verá, pelo que é de se INDEFERIR o pedido de desistência formulado por 

ela (parte autora), pedido que só reforça sua litigância maliciosa, nos 

termos do Enunciado 90 do FONAJE: “ENUNCIADO 90 – A desistência da 

ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do 

processo sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência 

de instrução e julgamento, SALVO QUANDO HOUVER INDÍCIOS DE 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ OU LIDE TEMERÁRIA (nova redação – XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG).” (sem destaques no original). II.3 - Do 

mérito Estão presentes as condições da ação e os pressupostos 

processuais, ausentes vícios de qualquer ordem e sendo desnecessária a 

produção probatória em audiência, o processo está apto a julgamento. 

Com isso, passo à incursão no mérito da demanda, com base no art. 355, 

inciso I, do NCPC. E os pedidos formulados pela parte autora não merecem 

acolhimento. É que a parte ré demonstrou que a parte autora foi/é sua 

cliente, notadamente porque acostou inúmeras faturas de cartão de 

crédito em nome daquela contendo inúmeras transações em 

estabelecimentos comerciais da cidade, como demonstram as 

reproduções eletrônicas no corpo da contestação e anexos acostados, 

na autorização do art. 225 do Código Civil: “Art. 225. As reproduções 

fotográficas, cinematográficas, os registros fonográficos e, em geral, 

quaisquer outras reproduções mecânicas ou eletrônicas de fatos ou de 

coisas fazem prova plena destes, se a parte, contra quem forem exibidos, 

não lhes impugnar a exatidão.” De outro lado, vê-se que a presente 

demanda se enquadra justamente na hipótese delineada no item “II.3 - Da 

indústria do dano moral”. Primeiro porque o advogado Dr. Rafael Anderson 

da Silva Santos atua na Cidade de Cuiabá, tendo escritório profissional na 

Rua M, Quadra 39, Lote 2, Bairro Jardim Primeiro de Março, além de seu 

telefone possuir DDD daquela localidade (65) 9 9801-0855. Segundo 

porque o referido advogado tem centenas de ações tramitando tanto na 

Comarca de Nova Canaã do Norte quanto na Comarca de Colíder, todas 

contendo petições iniciais absolutamente idênticas, por exceção 

obviamente dos dados pessoais da parte autora e do respectivo débito 

objurgado. Terceiro porque o extrato da restrição cadastral foi emitido por 

sítio eletrônico e não por órgão oficial do SPC, SERASA ou SCPC. Quarto 

porque a procuração acostada consta ter sido subscrita na Cidade de 

Cuiabá, em data não informada, sem reconhecimento de firma, o que 

certamente não ocorreu, já que a parte autora não se deslocaria de Nova 

Canaã do Norte para Cuiabá para esta finalidade. Quinto porque o 

advogado Dr. Rafael Anderson da Silva Santos sequer compareceu à 

audiência de conciliação. Sexto porque houve a propositura direta da 

presente ação judicial sem qualquer prévia resolução administrativa. 

Houvesse boa-fé na demanda a recomendar a eventual inversão do ônus 

da prova nos termos da legislação consumerista, certamente a parte 

reclamante teria colacionado um mínimo de lastro probatório sobre os fatos 

constitutivos de seu direito, a fim de respaldar a verossimilhança de suas 

alegações, o que não ocorreu no caso vertente, haja vista que a assertiva 

poderia ser corroborada por meios administrativos para a resolução 

extrajudicial do problema como protocolos seja perante a respectiva 

empresa, seja perante o serviço de atendimento ao consumidor, seja 

perante a ouvidoria, seja perante agências reguladoras ou instituições de 

controle (ANATEL, ANEEL, ANCINE, ANAC, ANTAQ, ANTT, ANP, ANVISA, 

ANS, ANA, ANM, Comissão de Valores Mobiliários e Banco Central do 
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Brasil), seja perante o PROCON, existente na Comarca de Colíder. Sétimo 

porque acostadas as faturas de consumo da parte autora com a parte ré, 

astutamente a primeira formulou pedido de desistência da ação. Portanto, 

comprovada documentalmente pela parte demandada a existência da 

dívida cuja quitação não foi demonstrada pela parte autora na forma 

estabelecida no art. 320 do Código Civil, mostra-se legítima a inscrição nos 

cadastros de inadimplentes, inexistindo conduta abusiva ensejadora do 

dever de indenizar. Com a litigância maliciosa, pois que inicialmente a parte 

autora aduziu inexistir qualquer relação jurídica com a parte ré, 

notadamente pelo pedido constante da alínea “c” da petição inicial: “(...) 

que seja determinada a inversão do ônus da prova, conforme art. 6º, VIII, 

da Lei. 8.078, de 11 de setembro de 1990; PARA QUE A REQUERIDA 

TRAGA NOS AUTOS o contrato gerador do dano, OBJETO DA PRESENTE 

DEMANDA SOB PENA DE CONFISSÃO FICTA.”, o que, como visto, não 

condiz com a realidade (art. 77, inciso I, do NCPC), incidente a multa 

prevista no art. 80, incisos I, II e III, do NCPC, o qual se estabelece em 10% 

(dez por cento) do valor da causa, atribuída vinte salários mínimos, ou 

seja, em R$ 19.080,00 (dezenove mil e oitenta reais), considerada a 

condição pessoal da parte autora e a gravidade da conduta. E tal multa 

deve ser arcada igualmente pelo advogado, não sendo justo e razoável 

que apenas a parte autora arque com tal condenação, na autorização do 

art. 81, § 2º, do NCPC. III - DISPOSITIVO Ante o exposto: a) JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, e o faço com resolução 

do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, inciso I, do NCPC, prejudicada a 

arguição preliminar; b) CONDENO a parte autora e seu advogado, 

SOLIDARIAMENTE, de ofício, por litigância de má-fé no patamar de 10% 

(dez por cento) sobre o valor da causa, atribuída em vinte salários 

mínimos, R$ 19.080,00 (dezenove mil e oitenta reais), o que perfaz o 

montante de R$ 1.908,00 (um mil, novecentos e oito reais), bem como ao 

pagamento de CUSTAS PROCESSUAIS, além de todas as despesas 

assumidas pela parte ré com este feito, na licença do art. 79, art. 80, 

incisos I, II e III, art. 81, “caput” e § 1º, do NCPC, art. 55, parágrafo único, 

inciso I, da Lei 9.099/95, art. 470, parágrafo único, e art. 949, inciso III, da 

CNGC e Enunciados 114 e 136 do FONAJE, o que passível de execução e 

liquidação nestes autos (art. 777 do NCPC), além de HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da 

causa, pois que: a) regular a natureza e a importância da causa; b) 

acessível o lugar da prestação do serviço; c) ótimo o grau de zelo do 

profissional e o trabalho por ele realizado; e d) baixa exigência temporal do 

serviço fornecido, nos termos do art. 85, § 2º, do Novo Código de 

Processo Civil e Enunciado 136 do FONAJE; c) INDEFIRO o pedido de 

desistência da ação formulado pela parte autora diante da má-fé 

empregada, na dicção do Enunciado 90 do FONAJE. IV - DISPOSIÇÕES 

FINAIS Diante da má-fé empregada, porquanto a parte autora usufruiu dos 

serviços do Poder Judiciário para uma causa absolutamente inidônea, de 

fins ilícitos, não sendo justo e correto que a coletividade pague por uma 

atitude torpe e baixa, não só pela falta de ética, mas principalmente porque 

tal conduta contribui para a morosidade da prestação jurisdicional àqueles 

que efetivamente precisam, DEIXO DE CONCEDER A GRATUIDADE DA 

JUSTIÇA em interpretação extensiva ao art. 100, parágrafo único, do 

NCPC, IMPONDO ÀQUELA E A SEU ADVOGADO A CONDENAÇÃO AO 

PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS na expressa 

previsão do art. 55, parágrafo único, inciso I, da Lei 9.099/95, art. 81, 

“caput” e § 1º, do NCPC, art. 470, parágrafo único, e art. 949, inciso III, da 

CNGC e Enunciados 114 e 136 do FONAJE, abaixos transcritos, tudo sem 

prejuízo da multa por litigância de má-fé, na autorização do § 4º, do art. 98, 

também do NCPC: “Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o 

vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de 

litigância de má-fé. Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as 

custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento 

e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, 

do valor corrigido da causa. Parágrafo único. Na execução não serão 

contadas custas, salvo quando: I - reconhecida a litigância de má-fé;” “Art. 

81. De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a 

pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por 

cento do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos 

prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com 

todas as despesas que efetuou. § 1º Quando forem 2 (dois) ou mais os 

litigantes de má-fé, o juiz condenará cada um na proporção de seu 

respectivo interesse na causa ou SOLIDARIAMENTE aqueles que se 

coligaram para lesar a parte contrária.” (sem destaques no original). “Art. 

100. Deferido o pedido, a parte contrária poderá oferecer impugnação na 

contestação, na réplica, nas contrarrazões de recurso ou, nos casos de 

pedido superveniente ou formulado por terceiro, por meio de petição 

simples, a ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, nos autos do 

próprio processo, sem suspensão de seu curso. Parágrafo único. 

Revogado o benefício, a parte arcará com as despesas processuais que 

tiver deixado de adiantar e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de 

seu valor a título de multa, que será revertida em benefício da Fazenda 

Pública estadual ou federal e poderá ser inscrita em dívida ativa.” “Art. 

470. No procedimento em primeiro grau de jurisdição, deferido o pedido, a 

parte contrária poderá oferecer impugnação na contestação e na réplica 

ou, nos casos de pedido superveniente ou formulado por terceiro, por 

meio de petição simples, a ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, 

nos autos do próprio processo, sem suspensão de seu curso. Parágrafo 

único. Revogado o benefício, a parte arcará com as despesas 

processuais que tiver deixado de adiantar e pagará, em caso de má-fé, 

até o décuplo de seu valor a título de multa, que será revertida em 

benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e poderá ser inscrita em 

dívida ativa.” “Art. 949. As custas processuais nos Juizados Especiais 

Cíveis serão calculadas conforme tabela de custas do foro judicial, 

devidas nas seguintes hipóteses: III - quando reconhecida a litigância de 

má-fé, no processo de conhecimento e/ou execução;” (sem destaques no 

original). “ENUNCIADO 114 – A gratuidade da justiça não abrange o valor 

devido em condenação por litigância de má-fé (XX Encontro – São 

Paulo/SP).” “ENUNCIADO 136 – O reconhecimento da litigância de má-fé 

poderá implicar em condenação ao pagamento de custas, honorários de 

advogado, multa e indenização nos termos dos artigos 55, caput, da lei 

9.099/95 e 18 do Código de Processo Civil (XXVII Encontro – Palmas/TO).” 

(sem destaques no original). Por consequência, em interpretação 

conforme a constituição do art. 5º, inciso II, do Código de Processo Penal, 

vedada a requisição de instauração de inquérito policial de ofício por parte 

da autoridade judiciária, em obediência ao sistema acusatório previsto no 

art. 5º, “caput’, incisos I, XXXV, XXXVII, LIII, LIV, LVII, LXXIV, e art. 129 da 

CRFB/88, DETERMINO a remessa de cópia integral do feito ao MINISTÉRIO 

PÚBLICO, APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DESTA SENTENÇA, na licença 

do art. 40 do citado Estatuto Processual Penal, para que o órgão tome as 

providências julgadas pertinentes. Igualmente APÓS O TRÂNSITO EM 

JULGADO DESTA SENTENÇA, certifique-se e: a) Oficie-se e remeta-se 

cópia integral do feito ao Tribunal de Ética e Disciplina da Ordem dos 

Advogados do Brasil Seccional de Mato Grosso para apuração dos atos 

praticados pelo advogado da parte autora, na forma do art. 72 da Lei 

8.960/94; b) Oficie-se à Corregedoria-Geral da Justiça para conhecimento 

e providências julgadas pertinentes; c) Arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações necessárias, observando-se em tudo a novel CNGC. 

Nos termos do § 4º, do art. 317, da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça - CNGC, fica dispensado o registro da 

sentença, providência efetivada com a própria inserção no sistema 

informatizado APOLO/PJE/TJMT. Publique-se e intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Nova Canaã do Norte, 1º de julho de 2018.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000047-68.2018.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

ESTEVAO SUIBERTO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS OAB - MT0019525A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE SENTENÇA Processo: 

1000047-68.2018.8.11.0090. REQUERENTE: ESTEVAO SUIBERTO DA 

SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Compulsando os autos, verifica-se 

que a parte autora, devidamente intimada para audiência de conciliação, 

não compareceu à solenidade e não apresentou qualquer justificativa, o 

que faz presumir sua desistência. Assim, HOMOLOGO a desistência tácita 

da parte autora e julgo EXTINTO o presente feito, sem resolução de mérito, 

nos termos do art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95 c.c. o art. 485, inciso VIII, do 
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NCPC. Malgrado a previsão dos arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95, a 

movimentação do Poder Judiciário sem o devido zelo por aquele que 

postula, mormente diante dos mais de 5 mil processos em trâmite neste 

Foro, enseja a cobrança pelo custo do trabalho, razão pela qual CONDENO 

a parte autora ao pagamento de custas e despesas processuais, na 

forma do art. 82, “caput”, do NCPC c.c. o Enunciado 28 do FONAJE: “Art. 

82. Salvo as disposições concernentes à gratuidade da justiça, incumbe 

às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no 

processo, antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença 

final ou, na execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no 

título.” “ENUNCIADO 28 – Havendo extinção do processo com base no 

inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a condenação em 

custas.” Entretanto, dispenso-a do pagamento de honorários advocatícios 

na forma dos citados dispositivos legais suso declinados (arts. 54 e 55 da 

Lei 9.099/95). Com o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao arquivo 

com as cautelas e anotações necessárias, observando-se em tudo a 

novel CNGC. Sentença Publicada no PJE. Intimem-se. Considerando-se o 

reduzido número de servidores desta Comarca, sirva-se a presente 

decisão como OFÍCIO, MANDADO e CARTA PRECATÓRIA, caso 

necessário. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Nova Canaã do 

Norte, 1º de julho de 2018.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000048-53.2018.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSO ALVES MALHEIROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS OAB - MT0019525A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE SENTENÇA Processo: 

1000048-53.2018.8.11.0090. REQUERENTE: ADILSO ALVES MALHEIROS 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. I - RELATÓRIO Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. II - 

FUNDAMENTAÇÃO II.1 - Da indústria do dano moral Em um país em que 

população clama por mudanças de seus governantes, é bastante triste 

verificar o uso do Poder Judiciário por ela para chancelar ilegalidades e 

atos criminosos, o que a provocar crises econômicas pelo abuso do 

direito de postular, que, como não poderia ser diferente, é limitado pelo 

ordenamento jurídico. E tal prática é verificada especialmente no âmbito do 

Juizado Especial, isto por questões óbvias, já que o acesso, no primeiro 

grau, independe do pagamento de custas, taxas ou despesas, bem ainda 

ao pagamento de honorários em caso de sentença desfavorável. Não só 

isso, com a possibilidade da inversão do ônus da prova, o que antes era 

uma situação cômoda e abusiva por parte das grandes empresas e 

corporações pela distribuição estática do ônus da prova, o que colocava o 

consumidor em situação de desvantagem, agora virou instrumento de 

abuso por alguns destes (consumidores e advogados), que se aproveitam 

muitas vezes da desorganização de fornecedores de produtos e bens e 

prestadores serviços e da impossibilidade material de se defenderem de 

forma articulada em todas as comarcas do país, de norte a sul, de leste a 

oeste, implicando, assim, a perda da causa judicial quando havia contrato 

legítimo entre as partes. É o que se denomina “indústria do dano moral”. E 

a prática é extremamente sensível, a camuflar a ilicitude da conduta, pois 

que o rito do juizado especial é célere e por isso incompatível com o 

exame pericial. Daí porque, em alguns casos, quando a parte ré acosta 

eventual contrato ou mesmo a gravação da conversa, a parte autora 

postula o exame grafotécnico da assinatura nele constante ou exame de 

voz, impossibilitando o prosseguimento do feito com sua extinção, que, 

evidentemente, depois não é levado para o rito ordinário. E todos os 

nichos de empresas estão suscetíveis a esse mecanismo, desde as 

menores até as maiores. A carga tributária brasileira é de 33,4% (trinta e 

três inteiros e quatro décimos por cento) segundo dados da Organização 

para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). Os encargos 

trabalhistas também não são menos vorazes, além do salário mensal, o 

empregador deve contemplar o vale-transporte, o Fundo de Garantia do 

Tempo de Serviço (FGTS), os recolhimentos devidos ao Instituto Nacional 

do Seguro Social (INSS), o imposto de renda, o 13º salário, as férias 

remuneradas, o vale-alimentação ou a própria refeição, horas extras e 

adicionais, lembrando-se, ainda, que a tributação - ela mais uma vez - 

pode chegar a 36% (trinta e seis por cento) em cima da folha salarial. 

Além deste início nada animador, o empresário ainda tem de se preparar 

com a instabilidade governamental do país em vários cenários, como 

recentemente ocorreu com a “greve dos caminhoneiros”, que 

simplesmente parou o país e gerou prejuízos bilionários. Não suficiente, 

deverão os fornecedores de produtos e bens e prestadores serviços 

contar com um time de advogados e correspondentes jurídicos em 

inúmeras comarcas do país para se defenderem de uma avalanche de 

ações inidôneas propostas perante os juizados especiais, o que 

invariavelmente contribuiu com a falência e a recuperação judicial de 

inúmeras empresas geradoras de riquezas, empregos, renda e receita ao 

Estado. A isto se denomina “custo-Brasil”, e quem paga, no final das 

contas - e como sempre -, é a sociedade, o cidadão. Ora, a prática se 

equipara a delitos patrimoniais com a chancela do Poder Judiciário, 

induzindo o juiz a erro pela fraude empregada, vale dizer, a parte autora 

estabelece contrato legítimo de fornecimento de produtos ou serviços com 

a parte ré, e, posteriormente, ao se ver inadimplente com o nome inserido 

no cadastro de maus pagadores, ingressa com ação perante o sistema de 

justiça argumentando inexistir tal relação jurídica com os correspondentes 

pedidos de declaração de indébito e condenação por danos morais. Tais 

condutas devem ser reprimidas energicamente, não só pela 

reprovabilidade, mas, sobretudo pela falta de ética, a utilizar o manto da 

justiça para fim ilegal e até mesmo criminoso. Aquele que omite e faz 

declaração falsa em petição e a protocola perante o Poder Judiciário na 

busca de direito inexistente, tem, inicialmente, a intenção de criar 

obrigação ilegal ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante em 

desfavor da parte contra qual litiga, bem como vilipendia a administração 

da justiça pela fraude empregada com o intuito de induzir a erro o juiz, 

como se vê dos arts. 299 e 347 do Código Penal: “Falsidade ideológica Art. 

299 - Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele 

devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa 

da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou 

alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante: Pena - reclusão, de 

um a cinco anos, e multa, se o documento é público, e reclusão de um a 

três anos, e multa, se o documento é particular. Parágrafo único - Se o 

agente é funcionário público, e comete o crime prevalecendo-se do cargo, 

ou se a falsificação ou alteração é de assentamento de registro civil, 

aumenta-se a pena de sexta parte.” “Fraude processual Art. 347 - Inovar 

artificiosamente, na pendência de processo civil ou administrativo, o 

estado de lugar, de coisa ou de pessoa, com o fim de induzir a erro o juiz 

ou o perito: Pena - detenção, de três meses a dois anos, e multa. 

Parágrafo único - Se a inovação se destina a produzir efeito em processo 

penal, ainda que não iniciado, as penas aplicam-se em dobro.” 

Recentemente, este magistrado, que cumula a 1ª Vara, Juizado Especial e 

da Fazenda Pública da Comarca de Colíder, deparou-se com o fenômeno 

da “indústria do dano moral” funcionando em nível de organização em 

âmbito estadual, agentes associados com divisão específica de tarefas: 

Advogados responsáveis pelas tratativas judiciais, ingresso e 

acompanhamento de toda a demanda perante o Poder Judiciário com o 

final recebimento dos valores decorrentes de eventual acordo ou 

condenação; Marqueteiros responsáveis pela divulgação do serviço 

fraudulento oferecido, seja por meio de panfletos, seja por meio de redes 

sociais, seja inclusive divulgando a realização de “campanhas” e “feirões 

LIMPE SEU NOME”; Agenciadores responsáveis pela captação “in loco” de 

potenciais clientes, os quais rodam todo o Estado de Mato Grosso, 

dirigem-se para o bairro mais pobre da cidade - local em que 

frequentemente as pessoas têm restrições cadastrais e possuem pouco 

ou nenhum conhecimento jurídico - e, de porta em porta, devidamente 

uniformizados, inclusive com crachá, oferecem o “serviço”, afirmando 

sobre a “ilegalidade” de se inserir o nome delas no cadastro de 

inadimplentes ou que os juros eventualmente praticados são abusivos. 

Com isso, em poder de aparelhos celulares com acesso aos sistemas do 

SPC, SERASA e SCPC, os agenciadores efetuam a consulta do CPF do 

interessado e, havendo restrição cadastral, já colhem ali mesmo a 

assinatura em procuração padronizada e registram fotograficamente os 

documentos pessoais; Acompanhantes responsáveis por efetuar contato 

telefônico com a parte autora para lembrá-la das audiências, 

acompanhá-la se for preciso na solenidade, orientado inclusive a recusar 
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propostas inferiores a R$ 3.000,00 (três mil reais). Outrossim, cumpre 

colacionar as mensagens que vêm circulando em redes sociais nas 

Comarcas de Nova Canaã do Norte e Colíder, sendo que três números 

celulares foram identificados em grupos de ambas as cidades em tal 

prática, sendo eles (65) 98125-9041 de pessoa intitulada por LETICIA, (66) 

98445-8165 de pessoa intitulada por STEFANO, (65) 99961-4263 de 

pessoa intitulada por ANTONELLA RIBEIRO e (66) 99679-8395 de pessoa 

intitulada por FELIPE: Com estas evidências e a própria organização das 

tarefas e atividades, com agentes atuando em todo o Estado de Mato 

Grosso, vislumbra-se até mesmo eventual associação criminosa, na forma 

do art. 288 do Código Penal ou do art. 1º, § 1º, e seguintes da Lei 

12.850/13: “Associação Criminosa Art. 288. Associarem-se 3 (três) ou 

mais pessoas, para o fim específico de cometer crimes: Pena - reclusão, 

de 1 (um) a 3 (três) anos.” “CAPÍTULO I DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA 

Art. 1o Esta Lei define organização criminosa e dispõe sobre a 

investigação criminal, os meios de obtenção da prova, infrações penais 

correlatas e o procedimento criminal a ser aplicado. § 1o Considera-se 

organização criminosa a associação de 4 (quatro) ou mais pessoas 

estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda 

que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, 

vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais 

cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam 

de caráter transnacional.” Além dos delitos já mencionados, em muitos 

casos observa-se que a parte autora é induzida a erro mediante meio 

fraudulento para que terceiros obtenham vantagem ilícita em prejuízo 

alheio, na forma do art. 171, “caput”, do Código Penal: “Art. 171 - Obter, 

para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou 

mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio 

fraudulento: Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, de quinhentos 

mil réis a dez contos de réis. A par disso, em recente recomendação para 

o enfrentamento de fraudes e captação ilícita de clientes emanada pelo 

Eminente Desembargador Dirceu dos Santos, Presidente do Conselho de 

Supervisão dos Juizados Especiais, remetida cópia dos expedientes CIA 

0042256-48.2018 e 0042770-98.2018 das empresas Telefônica Brasil S/A 

- Vivo e Energisa, detectou-se inclusive crime de falsidade documental de 

faturas de consumo e comprovantes de endereço. II.2 - Da preliminar de 

indeferimento da petição inicial e prejudicial da prescrição A preliminar e a 

prejudicial arguidas pela parte ré restam prejudicadas com o exame do 

mérito, como se verá. II.3 - Da desistência da ação formulada pela parte 

autora Da contestação da parte ré observa-se a manifesta má-fé da parte 

autora com a presente ação, como abaixo se verá, pelo que é de se 

INDEFERIR o pedido de desistência formulado por ela (parte autora), 

pedido que só reforça sua litigância maliciosa, nos termos do Enunciado 

90 do FONAJE: “ENUNCIADO 90 – A desistência da ação, mesmo sem a 

anuência do réu já citado, implicará a extinção do processo sem resolução 

do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento, 

SALVO QUANDO HOUVER INDÍCIOS DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ OU LIDE 

TEMERÁRIA (nova redação – XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG).” 

(sem destaques no original). II.4 - Do mérito Estão presentes as condições 

da ação e os pressupostos processuais, ausentes vícios de qualquer 

ordem e sendo desnecessária a produção probatória em audiência, o 

processo está apto a julgamento. Com isso, passo à incursão no mérito da 

demanda, com base no art. 355, inciso I, do NCPC. E os pedidos 

formulados pela parte autora não merecem acolhimento. É que a parte ré 

na audiência de conciliação confessou que o débito objurgado na 

presente ação refere-se a um empréstimo por ela realizado, mas que não 

conseguiu adimpli-lo em razão de dificuldades financeiras. Assim, diante 

da própria confissão daquela (parte autora), a improcedência de seus 

pedidos se impõe. De outro lado, vê-se que a presente demanda se 

enquadra justamente na hipótese delineada no item “II.3 - Da indústria do 

dano moral”. Primeiro porque o advogado Dr. Rafael Anderson da Silva 

Santos atua na Cidade de Cuiabá, tendo escritório profissional na Rua M, 

Quadra 39, Lote 2, Bairro Jardim Primeiro de Março, além de seu telefone 

possuir DDD daquela localidade (65) 9 9801-0855. Segundo porque o 

referido advogado tem centenas de ações tramitando tanto na Comarca de 

Nova Canaã do Norte quanto na Comarca de Colíder, todas contendo 

petições iniciais absolutamente idênticas, por exceção obviamente dos 

dados pessoais da parte autora e do respectivo débito objurgado. Terceiro 

porque o extrato da restrição cadastral foi emitido por sítio eletrônico e não 

por órgão oficial do SPC, SERASA ou SCPC. Quarto porque a procuração 

acostada consta ter sido subscrita na Cidade de Cuiabá, em data não 

informada, sem reconhecimento de firma, o que certamente não ocorreu, 

já que a parte autora não se deslocaria de Nova Canaã do Norte para 

Cuiabá para esta finalidade. Quinto porque o advogado Dr. Rafael 

Anderson da Silva Santos sequer compareceu à audiência de conciliação. 

Sexto porque houve a propositura direta da presente ação judicial sem 

qualquer prévia resolução administrativa. Houvesse boa-fé na demanda a 

recomendar a eventual inversão do ônus da prova nos termos da 

legislação consumerista, certamente a parte reclamante teria colacionado 

um mínimo de lastro probatório sobre os fatos constitutivos de seu direito, 

a fim de respaldar a verossimilhança de suas alegações, o que não 

ocorreu no caso vertente, haja vista que a assertiva poderia ser 

corroborada por meios administrativos para a resolução extrajudicial do 

problema como protocolos seja perante a respectiva empresa, seja 

perante o serviço de atendimento ao consumidor, seja perante a ouvidoria, 

seja perante agências reguladoras ou instituições de controle (ANATEL, 

ANEEL, ANCINE, ANAC, ANTAQ, ANTT, ANP, ANVISA, ANS, ANA, ANM, 

Comissão de Valores Mobiliários e Banco Central do Brasil), seja perante o 

PROCON, existente na Comarca de Colíder. Sétimo porque a parte autora 

confessou a existência legítima do débito, derivado de empréstimo perante 

a parte ré, decorrendo daí, astutamente, pedido de desistência da ação 

formulado pelo advogado daquela. Portanto, confessada a existência da 

dívida cuja quitação não foi demonstrada pela parte autora na forma 

estabelecida no art. 320 do Código Civil, mostra-se legítima a inscrição nos 

cadastros de inadimplentes, inexistindo conduta abusiva ensejadora do 

dever de indenizar. Com a litigância maliciosa, pois que inicialmente a parte 

autora aduziu inexistir qualquer relação jurídica com a parte ré, 

notadamente pelo pedido constante da alínea “c” da petição inicial: “(...) 

que seja determinada a inversão do ônus da prova, conforme art. 6º, VIII, 

da Lei. 8.078, de 11 de setembro de 1990; PARA QUE A REQUERIDA 

TRAGA NOS AUTOS o contrato gerador do dano, OBJETO DA PRESENTE 

DEMANDA SOB PENA DE CONFISSÃO FICTA.”, o que, como visto, não 

condiz com a realidade (art. 77, inciso I, do NCPC), incidente a multa 

prevista no art. 80, incisos I, II e III, do NCPC, o qual se estabelece em 10% 

(dez por cento) do valor da causa, atribuída vinte salários mínimos, ou 

seja, em R$ 19.080,00 (dezenove mil e oitenta reais), considerada a 

condição pessoal da parte autora e a gravidade da conduta. E tal multa 

deve ser arcada igualmente pelo advogado, não sendo justo e razoável 

que apenas a parte autora arque com tal condenação, na autorização do 

art. 81, § 2º, do NCPC. III - DISPOSITIVO Ante o exposto: a) JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, e o faço com resolução 

do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, inciso I, do NCPC, prejudicada a 

arguição preliminar e prejudicial da parte ré; b) CONDENO a parte autora e 

seu advogado, SOLIDARIAMENTE, de ofício, por litigância de má-fé no 

patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, atribuída em 

vinte salários mínimos, R$ 19.080,00 (dezenove mil e oitenta reais), o que 

perfaz o montante de R$ 1.908,00 (um mil, novecentos e oito reais), bem 

como ao pagamento de CUSTAS PROCESSUAIS, além de todas as 

despesas assumidas pela parte ré com este feito, na licença do art. 79, 

art. 80, incisos I, II e III, art. 81, “caput” e § 1º, do NCPC, art. 55, parágrafo 

único, inciso I, da Lei 9.099/95, art. 470, parágrafo único, e art. 949, inciso 

III, da CNGC e Enunciados 114 e 136 do FONAJE, o que passível de 

execução e liquidação nestes autos (art. 777 do NCPC), além de 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS fixados em 15% (quinze por cento) sobre 

o valor da causa, pois que: a) regular a natureza e a importância da 

causa; b) acessível o lugar da prestação do serviço; c) ótimo o grau de 

zelo do profissional e o trabalho por ele realizado; e d) baixa exigência 

temporal do serviço fornecido, nos termos do art. 85, § 2º, do Novo Código 

de Processo Civil e Enunciado 136 do FONAJE; c) INDEFIRO o pedido de 

desistência da ação formulado pela parte autora diante da má-fé 

empregada, na dicção do Enunciado 90 do FONAJE e § 4º, do art. 485, do 

NCPC. IV - DISPOSIÇÕES FINAIS Diante da má-fé empregada, porquanto a 

parte autora usufruiu dos serviços do Poder Judiciário para uma causa 

absolutamente inidônea, de fins ilícitos, não sendo justo e correto que a 

coletividade pague por uma atitude torpe e baixa, não só pela falta de 

ética, mas principalmente porque tal conduta contribui para a morosidade 

da prestação jurisdicional àqueles que efetivamente precisam, DEIXO DE 

CONCEDER A GRATUIDADE DA JUSTIÇA em interpretação extensiva ao 

art. 100, parágrafo único, do NCPC, IMPONDO ÀQUELA E A SEU 

ADVOGADO A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS E 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS na expressa previsão do art. 55, 

parágrafo único, inciso I, da Lei 9.099/95, art. 81, “caput” e § 1º, do NCPC, 

art. 470, parágrafo único, e art. 949, inciso III, da CNGC e Enunciados 114 

e 136 do FONAJE, abaixos transcritos, tudo sem prejuízo da multa por 
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litigância de má-fé, na autorização do § 4º, do art. 98, também do NCPC: 

“Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas 

e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. 

Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários 

de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do 

valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da 

causa. Parágrafo único. Na execução não serão contadas custas, salvo 

quando: I - reconhecida a litigância de má-fé;” “Art. 81. De ofício ou a 

requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que 

deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor 

corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta 

sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as 

despesas que efetuou. § 1º Quando forem 2 (dois) ou mais os litigantes 

de má-fé, o juiz condenará cada um na proporção de seu respectivo 

interesse na causa ou SOLIDARIAMENTE aqueles que se coligaram para 

lesar a parte contrária.” (sem destaques no original). “Art. 100. Deferido o 

pedido, a parte contrária poderá oferecer impugnação na contestação, na 

réplica, nas contrarrazões de recurso ou, nos casos de pedido 

superveniente ou formulado por terceiro, por meio de petição simples, a 

ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, nos autos do próprio 

processo, sem suspensão de seu curso. Parágrafo único. Revogado o 

benefício, a parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado 

de adiantar e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título 

de multa, que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou 

federal e poderá ser inscrita em dívida ativa.” “Art. 470. No procedimento 

em primeiro grau de jurisdição, deferido o pedido, a parte contrária poderá 

oferecer impugnação na contestação e na réplica ou, nos casos de 

pedido superveniente ou formulado por terceiro, por meio de petição 

simples, a ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, nos autos do 

próprio processo, sem suspensão de seu curso. Parágrafo único. 

Revogado o benefício, a parte arcará com as despesas processuais que 

tiver deixado de adiantar e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de 

seu valor a título de multa, que será revertida em benefício da Fazenda 

Pública estadual ou federal e poderá ser inscrita em dívida ativa.” “Art. 

949. As custas processuais nos Juizados Especiais Cíveis serão 

calculadas conforme tabela de custas do foro judicial, devidas nas 

seguintes hipóteses: III - quando reconhecida a litigância de má-fé, no 

processo de conhecimento e/ou execução;” (sem destaques no original). 

“ENUNCIADO 114 – A gratuidade da justiça não abrange o valor devido em 

condenação por litigância de má-fé (XX Encontro – São Paulo/SP).” 

“ENUNCIADO 136 – O reconhecimento da litigância de má-fé poderá 

implicar em condenação ao pagamento de custas, honorários de 

advogado, multa e indenização nos termos dos artigos 55, caput, da lei 

9.099/95 e 18 do Código de Processo Civil (XXVII Encontro – Palmas/TO).” 

(sem destaques no original). Por consequência, em interpretação 

conforme a constituição do art. 5º, inciso II, do Código de Processo Penal, 

vedada a requisição de instauração de inquérito policial de ofício por parte 

da autoridade judiciária, em obediência ao sistema acusatório previsto no 

art. 5º, “caput’, incisos I, XXXV, XXXVII, LIII, LIV, LVII, LXXIV, e art. 129 da 

CRFB/88, DETERMINO a remessa de cópia integral do feito ao MINISTÉRIO 

PÚBLICO, APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DESTA SENTENÇA, na licença 

do art. 40 do citado Estatuto Processual Penal, para que o órgão tome as 

providências julgadas pertinentes. Igualmente APÓS O TRÂNSITO EM 

JULGADO DESTA SENTENÇA, certifique-se e: a) Oficie-se e remeta-se 

cópia integral do feito ao Tribunal de Ética e Disciplina da Ordem dos 

Advogados do Brasil Seccional de Mato Grosso para apuração dos atos 

praticados pelo advogado da parte autora, na forma do art. 72 da Lei 

8.960/94; b) Oficie-se à Corregedoria-Geral da Justiça para conhecimento 

e providências julgadas pertinentes; c) Arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações necessárias, observando-se em tudo a novel CNGC. 

Nos termos do § 4º, do art. 317, da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça - CNGC, fica dispensado o registro da 

sentença, providência efetivada com a própria inserção no sistema 

informatizado APOLO/PJE/TJMT. Publique-se e intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Nova Canaã do Norte, 1º de julho de 2018.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE SENTENÇA Processo: 

1000049-38.2018.8.11.0090. REQUERENTE: MARGARIDA SANTIAGO DA 

CONCEICAO REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. I - 

RELATÓRIO Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o art. 38 da 

Lei 9.099/95. II - FUNDAMENTAÇÃO II.1 - Da indústria do dano moral Em um 

país em que população clama por mudanças de seus governantes, é 

bastante triste verificar o uso do Poder Judiciário por ela para chancelar 

ilegalidades e atos criminosos, o que a provocar crises econômicas pelo 

abuso do direito de postular, que, como não poderia ser diferente, é 

limitado pelo ordenamento jurídico. E tal prática é verificada especialmente 

no âmbito do Juizado Especial, isto por questões óbvias, já que o acesso, 

no primeiro grau, independe do pagamento de custas, taxas ou despesas, 

bem ainda ao pagamento de honorários em caso de sentença 

desfavorável. Não só isso, com a possibilidade da inversão do ônus da 

prova, o que antes era uma situação cômoda e abusiva por parte das 

grandes empresas e corporações pela distribuição estática do ônus da 

prova, o que colocava o consumidor em situação de desvantagem, agora 

virou instrumento de abuso por alguns destes (consumidores e 

advogados), que se aproveitam muitas vezes da desorganização de 

fornecedores de produtos e bens e prestadores serviços e da 

impossibilidade material de se defenderem de forma articulada em todas as 

comarcas do país, de norte a sul, de leste a oeste, implicando, assim, a 

perda da causa judicial quando havia contrato legítimo entre as partes. É o 

que se denomina “indústria do dano moral”. E a prática é extremamente 

sensível, a camuflar a ilicitude da conduta, pois que o rito do juizado 

especial é célere e por isso incompatível com o exame pericial. Daí porque, 

em alguns casos, quando a parte ré acosta eventual contrato ou mesmo a 

gravação da conversa, a parte autora postula o exame grafotécnico da 

assinatura nele constante ou exame de voz, impossibilitando o 

prosseguimento do feito com sua extinção, que, evidentemente, depois 

não é levado para o rito ordinário. E todos os nichos de empresas estão 

suscetíveis a esse mecanismo, desde as menores até as maiores. A 

carga tributária brasileira é de 33,4% (trinta e três inteiros e quatro 

décimos por cento) segundo dados da Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico (OCDE). Os encargos trabalhistas também 

não são menos vorazes, além do salário mensal, o empregador deve 

contemplar o vale-transporte, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 

(FGTS), os recolhimentos devidos ao Instituto Nacional do Seguro Social 

(INSS), o imposto de renda, o 13º salário, as férias remuneradas, o 

vale-alimentação ou a própria refeição, horas extras e adicionais, 

lembrando-se, ainda, que a tributação - ela mais uma vez - pode chegar a 

36% (trinta e seis por cento) em cima da folha salarial. Além deste início 

nada animador, o empresário ainda tem de se preparar com a instabilidade 

governamental do país em vários cenários, como recentemente ocorreu 

com a “greve dos caminhoneiros”, que simplesmente parou o país e gerou 

prejuízos bilionários. Não suficiente, deverão os fornecedores de produtos 

e bens e prestadores serviços contar com um time de advogados e 

correspondentes jurídicos em inúmeras comarcas do país para se 

defenderem de uma avalanche de ações inidôneas propostas perante os 

juizados especiais, o que invariavelmente contribuiu com a falência e a 

recuperação judicial de inúmeras empresas geradoras de riquezas, 

empregos, renda e receita ao Estado. A isto se denomina “custo-Brasil”, e 

quem paga, no final das contas - e como sempre -, é a sociedade, o 

cidadão. Ora, a prática se equipara a delitos patrimoniais com a chancela 

do Poder Judiciário, induzindo o juiz a erro pela fraude empregada, vale 

dizer, a parte autora estabelece contrato legítimo de fornecimento de 

produtos ou serviços com a parte ré, e, posteriormente, ao se ver 

inadimplente com o nome inserido no cadastro de maus pagadores, 

ingressa com ação perante o sistema de justiça argumentando inexistir tal 

relação jurídica com os correspondentes pedidos de declaração de 

indébito e condenação por danos morais. Tais condutas devem ser 

reprimidas energicamente, não só pela reprovabilidade, mas, sobretudo 

pela falta de ética, a utilizar o manto da justiça para fim ilegal e até mesmo 
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criminoso. Aquele que omite e faz declaração falsa em petição e a 

protocola perante o Poder Judiciário na busca de direito inexistente, tem, 

inicialmente, a intenção de criar obrigação ilegal ou alterar a verdade sobre 

fato juridicamente relevante em desfavor da parte contra qual litiga, bem 

como vilipendia a administração da justiça pela fraude empregada com o 

intuito de induzir a erro o juiz, como se vê dos arts. 299 e 347 do Código 

Penal: “Falsidade ideológica Art. 299 - Omitir, em documento público ou 

particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer 

inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de 

prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato 

juridicamente relevante: Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o 

documento é público, e reclusão de um a três anos, e multa, se o 

documento é particular. Parágrafo único - Se o agente é funcionário 

público, e comete o crime prevalecendo-se do cargo, ou se a falsificação 

ou alteração é de assentamento de registro civil, aumenta-se a pena de 

sexta parte.” “Fraude processual Art. 347 - Inovar artificiosamente, na 

pendência de processo civil ou administrativo, o estado de lugar, de coisa 

ou de pessoa, com o fim de induzir a erro o juiz ou o perito: Pena - 

detenção, de três meses a dois anos, e multa. Parágrafo único - Se a 

inovação se destina a produzir efeito em processo penal, ainda que não 

iniciado, as penas aplicam-se em dobro.” Recentemente, este magistrado, 

que cumula a 1ª Vara, Juizado Especial e da Fazenda Pública da Comarca 

de Colíder, deparou-se com o fenômeno da “indústria do dano moral” 

funcionando em nível de organização em âmbito estadual, agentes 

associados com divisão específica de tarefas: Advogados responsáveis 

pelas tratativas judiciais, ingresso e acompanhamento de toda a demanda 

perante o Poder Judiciário com o final recebimento dos valores 

decorrentes de eventual acordo ou condenação; Marqueteiros 

responsáveis pela divulgação do serviço fraudulento oferecido, seja por 

meio de panfletos, seja por meio de redes sociais, seja inclusive 

divulgando a realização de “campanhas” e “feirões LIMPE SEU NOME”; 

Agenciadores responsáveis pela captação “in loco” de potenciais clientes, 

os quais rodam todo o Estado de Mato Grosso, dirigem-se para o bairro 

mais pobre da cidade - local em que frequentemente as pessoas têm 

restrições cadastrais e possuem pouco ou nenhum conhecimento jurídico 

- e, de porta em porta, devidamente uniformizados, inclusive com crachá, 

oferecem o “serviço”, afirmando sobre a “ilegalidade” de se inserir o nome 

delas no cadastro de inadimplentes ou que os juros eventualmente 

praticados são abusivos. Com isso, em poder de aparelhos celulares com 

acesso aos sistemas do SPC, SERASA e SCPC, os agenciadores efetuam 

a consulta do CPF do interessado e, havendo restrição cadastral, já 

colhem ali mesmo a assinatura em procuração padronizada e registram 

fotograficamente os documentos pessoais; Acompanhantes responsáveis 

por efetuar contato telefônico com a parte autora para lembrá-la das 

audiências, acompanhá-la se for preciso na solenidade, orientado 

inclusive a recusar propostas inferiores a R$ 3.000,00 (três mil reais). 

Outrossim, cumpre colacionar as mensagens que vêm circulando em 

redes sociais nas Comarcas de Nova Canaã do Norte e Colíder, sendo que 

três números celulares foram identificados em grupos de ambas as 

cidades em tal prática, sendo eles (65) 98125-9041 de pessoa intitulada 

por LETICIA, (66) 98445-8165 de pessoa intitulada por STEFANO, (65) 

99961-4263 de pessoa intitulada por ANTONELLA RIBEIRO e (66) 

99679-8395 de pessoa intitulada por FELIPE: Com estas evidências e a 

própria organização das tarefas e atividades, com agentes atuando em 

todo o Estado de Mato Grosso, vislumbra-se até mesmo eventual 

associação criminosa, na forma do art. 288 do Código Penal ou do art. 1º, 

§ 1º, e seguintes da Lei 12.850/13: “Associação Criminosa Art. 288. 

Associarem-se 3 (três) ou mais pessoas, para o fim específico de 

cometer crimes: Pena - reclusão, de 1 (um) a 3 (três) anos.” “CAPÍTULO I 

DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA Art. 1o Esta Lei define organização 

criminosa e dispõe sobre a investigação criminal, os meios de obtenção da 

prova, infrações penais correlatas e o procedimento criminal a ser 

aplicado. § 1o Considera-se organização criminosa a associação de 4 

(quatro) ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela 

divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta 

ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de 

infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) 

anos, ou que sejam de caráter transnacional.” Além dos delitos já 

mencionados, em muitos casos observa-se que a parte autora é induzida 

a erro mediante meio fraudulento para que terceiros obtenham vantagem 

ilícita em prejuízo alheio, na forma do art. 171, “caput”, do Código Penal: 

“Art. 171 - Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo 

alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou 

qualquer outro meio fraudulento: Pena - reclusão, de um a cinco anos, e 

multa, de quinhentos mil réis a dez contos de réis. A par disso, em recente 

recomendação para o enfrentamento de fraudes e captação ilícita de 

clientes emanada pelo Eminente Desembargador Dirceu dos Santos, 

Presidente do Conselho de Supervisão dos Juizados Especiais, remetida 

cópia dos expedientes CIA 0042256-48.2018 e 0042770-98.2018 das 

empresas Telefônica Brasil S/A - Vivo e Energisa, detectou-se inclusive 

crime de falsidade documental de faturas de consumo e comprovantes de 

endereço. II.2 - Da desistência da ação formulada pela parte autora Da 

contestação da parte ré observa-se a manifesta má-fé da parte autora 

com a presente ação, como abaixo se verá, pelo que é de se INDEFERIR o 

pedido de desistência formulado por ela (parte autora), pedido que só 

reforça sua litigância maliciosa, nos termos do Enunciado 90 do FONAJE: 

“ENUNCIADO 90 – A desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu 

já citado, implicará a extinção do processo sem resolução do mérito, ainda 

que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento, SALVO 

QUANDO HOUVER INDÍCIOS DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ OU LIDE 

TEMERÁRIA (nova redação – XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG).” 

(sem destaques no original). De qualquer sorte, a parte ré, em sua 

contestação, anteviu tal comportamento maligno e se manifestou 

contrariamente à desistência, o que também a vedar o intento, na 

determinação do § 4º, do art. 485, do NCPC. II.3 - Do mérito Estão 

presentes as condições da ação e os pressupostos processuais, 

ausentes vícios de qualquer ordem e sendo desnecessária a produção 

probatória em audiência, o processo está apto a julgamento. Com isso, 

passo à incursão no mérito da demanda, com base no art. 355, inciso I, do 

NCPC. E os pedidos formulados pela parte autora não merecem 

acolhimento, prevalecendo os argumentos da parte ré com a procedência 

do pedido contraposto. É que a parte ré demonstrou que a parte autora 

foi/é sua cliente, notadamente porque efetuou pagamento de inúmeras 

faturas de consumo do ano de 2014, como demonstra a reprodução 

eletrônica da tela sistêmica daquela, na autorização do art. 225 do Código 

Civil: “Art. 225. As reproduções fotográficas, cinematográficas, os 

registros fonográficos e, em geral, quaisquer outras reproduções 

mecânicas ou eletrônicas de fatos ou de coisas fazem prova plena 

destes, se a parte, contra quem forem exibidos, não lhes impugnar a 

exatidão.” Daí porque desnecessária a exibição de eventual contrato, 

máxime se considerar a possibilidade de contratação eletrônica ou remota, 

inclusive com autorização normativa, a teor do que dispõe o art. 51, § 1º, 

da Resolução 632/14 da Anatel: “Art. 51. Na contratação, a Prestadora 

deve entregar ao Consumidor o contrato de prestação do serviço e o 

Plano de Serviço contratado, bem como demais instrumentos relativos à 

oferta, juntamente com login e senha necessários a acesso ao espaço 

reservado ao Consumidor na página da Prestadora na internet, quando for 

o caso. § 1º Caso a contratação de algum serviço de telecomunicações 

se dê por meio do Atendimento Remoto, a Prestadora deve enviar ao 

Consumidor, por mensagem eletrônica ou outra forma com ele acordada, 

os documentos mencionados no caput.” Outrossim, tais concessionárias 

telefônicas são constantemente fiscalizadas pela respectiva agência 

reguladora, que possui livre acesso a todas as suas operações, na 

autorização do art. 10, incisos VI e XXII, da da Resolução 477/07 da 

Anatel: “Art. 10. Além das outras obrigações decorrentes da 

regulamentação editada pela Anatel e aplicáveis a serviços de 

telecomunicações e, especialmente, ao SMP, constituem deveres da 

prestadora: VI - permitir, aos agentes de fiscalização da Anatel, livre 

acesso, em qualquer época, às obras, às instalações e aos equipamentos 

relacionados à prestação do SMP, bem como aos seus registros 

contábeis, mantido o devido sigilo; XXII - manter, à disposição da Anatel e 

demais interessados, os documentos de natureza fiscal, os quais 

englobam os dados das ligações efetuadas e recebidas, data, horário de 

duração e valor da chamada, bem como os dados cadastrais do 

assinante, por um prazo mínimo de 5 (cinco) anos, em conformidade com o 

que prescreve o art. 11 da Lei nº 8.218/1991, de 29/08/1991, c/c art. 19 

da Resolução nº 247, de 14/12/2000.” De outro lado, vê-se que a presente 

demanda se enquadra justamente na hipótese delineada no item “II.3 - Da 

indústria do dano moral”. Primeiro porque o advogado Dr. Rafael Anderson 

da Silva Santos atua na Cidade de Cuiabá, tendo escritório profissional na 

Rua M, Quadra 39, Lote 2, Bairro Jardim Primeiro de Março, além de seu 

telefone possuir DDD daquela localidade (65) 9 9801-0855. Segundo 

porque o referido advogado tem centenas de ações tramitando tanto na 

Comarca de Nova Canaã do Norte quanto na Comarca de Colíder, todas 
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contendo petições iniciais absolutamente idênticas, por exceção 

obviamente dos dados pessoais da parte autora e do respectivo débito 

objurgado. Terceiro porque o extrato da restrição cadastral foi emitido por 

sítio eletrônico e não por órgão oficial do SPC, SERASA ou SCPC. Quarto 

porque a procuração acostada consta ter sido subscrita na Cidade de 

Cuiabá, em data não informada, sem reconhecimento de firma, o que 

certamente não ocorreu, já que a parte autora não se deslocaria de Nova 

Canaã do Norte para Cuiabá para esta finalidade. Quinto porque o 

advogado Dr. Rafael Anderson da Silva Santos sequer compareceu à 

audiência de conciliação. Sexto porque houve a propositura direta da 

presente ação judicial sem qualquer prévia resolução administrativa. 

Houvesse boa-fé na demanda a recomendar a eventual inversão do ônus 

da prova nos termos da legislação consumerista, certamente a parte 

reclamante teria colacionado um mínimo de lastro probatório sobre os fatos 

constitutivos de seu direito, a fim de respaldar a verossimilhança de suas 

alegações, o que não ocorreu no caso vertente, haja vista que a assertiva 

poderia ser corroborada por meios administrativos para a resolução 

extrajudicial do problema como protocolos seja perante a respectiva 

empresa, seja perante o serviço de atendimento ao consumidor, seja 

perante a ouvidoria, seja perante agências reguladoras ou instituições de 

controle (ANATEL, ANEEL, ANCINE, ANAC, ANTAQ, ANTT, ANP, ANVISA, 

ANS, ANA, ANM, Comissão de Valores Mobiliários e Banco Central do 

Brasil), seja perante o PROCON, existente na Comarca de Colíder. Sétimo 

porque acostadas os extratos de pagamento de faturas pela parte ré 

perante a parte autora, astutamente a última formulou pedido de 

desistência da ação. Portanto, comprovada documentalmente pela parte 

demandada a existência da dívida cuja quitação não foi demonstrada pela 

parte autora na forma estabelecida no art. 320 do Código Civil, mostra-se 

legítima a inscrição nos cadastros de inadimplentes, inexistindo conduta 

abusiva ensejadora do dever de indenizar. Com a litigância maliciosa, pois 

que inicialmente a parte autora aduziu inexistir qualquer relação jurídica 

com a parte ré, notadamente pelo pedido constante da alínea “c” da 

petição inicial: “(...) que seja determinada a inversão do ônus da prova, 

conforme art. 6º, VIII, da Lei. 8.078, de 11 de setembro de 1990; PARA 

QUE A REQUERIDA TRAGA NOS AUTOS o contrato gerador do dano, 

OBJETO DA PRESENTE DEMANDA SOB PENA DE CONFISSÃO FICTA.”, o 

que, como visto, não condiz com a realidade (art. 77, inciso I, do NCPC), 

incidente a multa prevista no art. 80, incisos I, II e III, do NCPC, o qual se 

estabelece em 10% (dez por cento) do valor da causa, atribuída vinte 

salários mínimos, ou seja, em R$ 19.080,00 (dezenove mil e oitenta reais), 

considerada a condição pessoal da parte autora e a gravidade da 

conduta. E tal multa deve ser arcada igualmente pelo advogado, não sendo 

justo e razoável que apenas a parte autora arque com tal condenação, na 

autorização do art. 81, § 1º, do NCPC: “Art. 81. De ofício ou a 

requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que 

deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor 

corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta 

sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as 

despesas que efetuou. § 1º Quando forem 2 (dois) ou mais os litigantes 

de má-fé, o juiz condenará cada um na proporção de seu respectivo 

interesse na causa ou SOLIDARIAMENTE aqueles que se coligaram para 

lesar a parte contrária.” III - DISPOSITIVO Ante o exposto: a) JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, e o faço com resolução 

do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, inciso I, do NCPC, prejudicada a 

arguição preliminar; b) JULGO PROCEDENTE o pedido contraposto 

formulado pela parte ré para CONDENAR a parte autora ao pagamento do 

débito existente com aquela no importe de R$ 148,31 (cento e quarenta e 

oito reais e trinta e um centavos) com juros de mora de 1% ao mês e 

correção monetária pelo IPCA-E ambos a partir da citação, pois que o 

débito originário referente às parcelas de 09/2014 e 10/2014 foi 

atualizado, na forma do art. 405 do Código Civil e Súmula 43 do Superior 

Tribunal de Justiça; c) CONDENO a parte autora e seu advogado, 

SOLIDARIAMENTE, de ofício, por litigância de má-fé no patamar de 10% 

(dez por cento) sobre o valor da causa, atribuída em vinte salários 

mínimos, R$ 19.080,00 (dezenove mil e oitenta reais), o que perfaz o 

montante de R$ 1.908,00 (um mil, novecentos e oito reais), bem como ao 

pagamento de CUSTAS PROCESSUAIS, além de todas as despesas 

assumidas pela parte ré com este feito, na licença do art. 79, art. 80, 

incisos I, II e III, art. 81, “caput” e § 1º, do NCPC, art. 55, parágrafo único, 

inciso I, da Lei 9.099/95, art. 470, parágrafo único, e art. 949, inciso III, da 

CNGC e Enunciados 114 e 136 do FONAJE, o que passível de execução e 

liquidação nestes autos (art. 777 do NCPC), além de HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da 

causa, pois que: a) regular a natureza e a importância da causa; b) 

acessível o lugar da prestação do serviço; c) ótimo o grau de zelo do 

profissional e o trabalho por ele realizado; e d) baixa exigência temporal do 

serviço fornecido, nos termos do art. 85, § 2º, do Novo Código de 

Processo Civil e Enunciado 136 do FONAJE; d) INDEFIRO o pedido de 

desistência da ação formulado pela parte autora diante da má-fé 

empregada, na dicção do Enunciado 90 do FONAJE e § 4º, do art. 485, do 

NCPC. IV - DISPOSIÇÕES FINAIS Diante da má-fé empregada, porquanto a 

parte autora usufruiu dos serviços do Poder Judiciário para uma causa 

absolutamente inidônea, de fins ilícitos, não sendo justo e correto que a 

coletividade pague por uma atitude torpe e baixa, não só pela falta de 

ética, mas principalmente porque tal conduta contribui para a morosidade 

da prestação jurisdicional àqueles que efetivamente precisam, DEIXO DE 

CONCEDER A GRATUIDADE DA JUSTIÇA em interpretação extensiva ao 

art. 100, parágrafo único, do NCPC, IMPONDO ÀQUELA E A SEU 

ADVOGADO A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS E 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS na expressa previsão do art. 55, 

parágrafo único, inciso I, da Lei 9.099/95, art. 81, “caput” e § 1º, do NCPC, 

art. 470, parágrafo único, e art. 949, inciso III, da CNGC e Enunciados 114 

e 136 do FONAJE, abaixos transcritos, tudo sem prejuízo da multa por 

litigância de má-fé, na autorização do § 4º, do art. 98, também do NCPC: 

“Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas 

e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. 

Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários 

de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do 

valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da 

causa. Parágrafo único. Na execução não serão contadas custas, salvo 

quando: I - reconhecida a litigância de má-fé;” “Art. 81. De ofício ou a 

requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que 

deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor 

corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta 

sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as 

despesas que efetuou. § 1º Quando forem 2 (dois) ou mais os litigantes 

de má-fé, o juiz condenará cada um na proporção de seu respectivo 

interesse na causa ou SOLIDARIAMENTE aqueles que se coligaram para 

lesar a parte contrária.” (sem destaques no original). “Art. 100. Deferido o 

pedido, a parte contrária poderá oferecer impugnação na contestação, na 

réplica, nas contrarrazões de recurso ou, nos casos de pedido 

superveniente ou formulado por terceiro, por meio de petição simples, a 

ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, nos autos do próprio 

processo, sem suspensão de seu curso. Parágrafo único. Revogado o 

benefício, a parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado 

de adiantar e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título 

de multa, que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou 

federal e poderá ser inscrita em dívida ativa.” “Art. 470. No procedimento 

em primeiro grau de jurisdição, deferido o pedido, a parte contrária poderá 

oferecer impugnação na contestação e na réplica ou, nos casos de 

pedido superveniente ou formulado por terceiro, por meio de petição 

simples, a ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, nos autos do 

próprio processo, sem suspensão de seu curso. Parágrafo único. 

Revogado o benefício, a parte arcará com as despesas processuais que 

tiver deixado de adiantar e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de 

seu valor a título de multa, que será revertida em benefício da Fazenda 

Pública estadual ou federal e poderá ser inscrita em dívida ativa.” “Art. 

949. As custas processuais nos Juizados Especiais Cíveis serão 

calculadas conforme tabela de custas do foro judicial, devidas nas 

seguintes hipóteses: III - quando reconhecida a litigância de má-fé, no 

processo de conhecimento e/ou execução;” (sem destaques no original). 

“ENUNCIADO 114 – A gratuidade da justiça não abrange o valor devido em 

condenação por litigância de má-fé (XX Encontro – São Paulo/SP).” 

“ENUNCIADO 136 – O reconhecimento da litigância de má-fé poderá 

implicar em condenação ao pagamento de custas, honorários de 

advogado, multa e indenização nos termos dos artigos 55, caput, da lei 

9.099/95 e 18 do Código de Processo Civil (XXVII Encontro – Palmas/TO).” 

(sem destaques no original). Por consequência, em interpretação 

conforme a constituição do art. 5º, inciso II, do Código de Processo Penal, 

vedada a requisição de instauração de inquérito policial de ofício por parte 

da autoridade judiciária, em obediência ao sistema acusatório previsto no 

art. 5º, “caput’, incisos I, XXXV, XXXVII, LIII, LIV, LVII, LXXIV, e art. 129 da 

CRFB/88, DETERMINO a remessa de cópia integral do feito ao MINISTÉRIO 

PÚBLICO, APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DESTA SENTENÇA, na licença 
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do art. 40 do citado Estatuto Processual Penal, para que o órgão tome as 

providências julgadas pertinentes. Igualmente APÓS O TRÂNSITO EM 

JULGADO DESTA SENTENÇA, certifique-se e: a) Oficie-se e remeta-se 

cópia integral do feito ao Tribunal de Ética e Disciplina da Ordem dos 

Advogados do Brasil Seccional de Mato Grosso para apuração dos atos 

praticados pelo advogado da parte autora, na forma do art. 72 da Lei 

8.960/94; b) Oficie-se à Corregedoria-Geral da Justiça para conhecimento 

e providências julgadas pertinentes; c) Arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações necessárias, observando-se em tudo a novel CNGC. 

Nos termos do § 4º, do art. 317, da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça - CNGC, fica dispensado o registro da 

sentença, providência efetivada com a própria inserção no sistema 

informatizado APOLO/PJE/TJMT. Publique-se, intimem-se e cumpra-se. 

Nova Canaã do Norte, 1º de julho de 2018.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000050-23.2018.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

NIVALDO GOMES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS OAB - MT0019525A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE SENTENÇA Processo: 

1000050-23.2018.8.11.0090. REQUERENTE: NIVALDO GOMES DE 

ALMEIDA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. I - RELATÓRIO 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. II 

- FUNDAMENTAÇÃO II.1 - Da indústria do dano moral Em um país em que 

população clama por mudanças de seus governantes, é bastante triste 

verificar o uso do Poder Judiciário por ela para chancelar ilegalidades e 

atos criminosos, o que a provocar crises econômicas pelo abuso do 

direito de postular, que, como não poderia ser diferente, é limitado pelo 

ordenamento jurídico. E tal prática é verificada especialmente no âmbito do 

Juizado Especial, isto por questões óbvias, já que o acesso, no primeiro 

grau, independe do pagamento de custas, taxas ou despesas, bem ainda 

ao pagamento de honorários em caso de sentença desfavorável. Não só 

isso, com a possibilidade da inversão do ônus da prova, o que antes era 

uma situação cômoda e abusiva por parte das grandes empresas e 

corporações pela distribuição estática do ônus da prova, o que colocava o 

consumidor em situação de desvantagem, agora virou instrumento de 

abuso por alguns destes (consumidores e advogados), que se aproveitam 

muitas vezes da desorganização de fornecedores de produtos e bens e 

prestadores serviços e da impossibilidade material de se defenderem de 

forma articulada em todas as comarcas do país, de norte a sul, de leste a 

oeste, implicando, assim, a perda da causa judicial quando havia contrato 

legítimo entre as partes. É o que se denomina “indústria do dano moral”. E 

a prática é extremamente sensível, a camuflar a ilicitude da conduta, pois 

que o rito do juizado especial é célere e por isso incompatível com o 

exame pericial. Daí porque, em alguns casos, quando a parte ré acosta 

eventual contrato ou mesmo a gravação da conversa, a parte autora 

postula o exame grafotécnico da assinatura nele constante ou exame de 

voz, impossibilitando o prosseguimento do feito com sua extinção, que, 

evidentemente, depois não é levado para o rito ordinário. E todos os 

nichos de empresas estão suscetíveis a esse mecanismo, desde as 

menores até as maiores. A carga tributária brasileira é de 33,4% (trinta e 

três inteiros e quatro décimos por cento) segundo dados da Organização 

para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). Os encargos 

trabalhistas também não são menos vorazes, além do salário mensal, o 

empregador deve contemplar o vale-transporte, o Fundo de Garantia do 

Tempo de Serviço (FGTS), os recolhimentos devidos ao Instituto Nacional 

do Seguro Social (INSS), o imposto de renda, o 13º salário, as férias 

remuneradas, o vale-alimentação ou a própria refeição, horas extras e 

adicionais, lembrando-se, ainda, que a tributação - ela mais uma vez - 

pode chegar a 36% (trinta e seis por cento) em cima da folha salarial. 

Além deste início nada animador, o empresário ainda tem de se preparar 

com a instabilidade governamental do país em vários cenários, como 

recentemente ocorreu com a “greve dos caminhoneiros”, que 

simplesmente parou o país e gerou prejuízos bilionários. Não suficiente, 

deverão os fornecedores de produtos e bens e prestadores serviços 

contar com um time de advogados e correspondentes jurídicos em 

inúmeras comarcas do país para se defenderem de uma avalanche de 

ações inidôneas propostas perante os juizados especiais, o que 

invariavelmente contribuiu com a falência e a recuperação judicial de 

inúmeras empresas geradoras de riquezas, empregos, renda e receita ao 

Estado. A isto se denomina “custo-Brasil”, e quem paga, no final das 

contas - e como sempre -, é a sociedade, o cidadão. Ora, a prática se 

equipara a delitos patrimoniais com a chancela do Poder Judiciário, 

induzindo o juiz a erro pela fraude empregada, vale dizer, a parte autora 

estabelece contrato legítimo de fornecimento de produtos ou serviços com 

a parte ré, e, posteriormente, ao se ver inadimplente com o nome inserido 

no cadastro de maus pagadores, ingressa com ação perante o sistema de 

justiça argumentando inexistir tal relação jurídica com os correspondentes 

pedidos de declaração de indébito e condenação por danos morais. Tais 

condutas devem ser reprimidas energicamente, não só pela 

reprovabilidade, mas, sobretudo pela falta de ética, a utilizar o manto da 

justiça para fim ilegal e até mesmo criminoso. Aquele que omite e faz 

declaração falsa em petição e a protocola perante o Poder Judiciário na 

busca de direito inexistente, tem, inicialmente, a intenção de criar 

obrigação ilegal ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante em 

desfavor da parte contra qual litiga, bem como vilipendia a administração 

da justiça pela fraude empregada com o intuito de induzir a erro o juiz, 

como se vê dos arts. 299 e 347 do Código Penal: “Falsidade ideológica Art. 

299 - Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele 

devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa 

da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou 

alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante: Pena - reclusão, de 

um a cinco anos, e multa, se o documento é público, e reclusão de um a 

três anos, e multa, se o documento é particular. Parágrafo único - Se o 

agente é funcionário público, e comete o crime prevalecendo-se do cargo, 

ou se a falsificação ou alteração é de assentamento de registro civil, 

aumenta-se a pena de sexta parte.” “Fraude processual Art. 347 - Inovar 

artificiosamente, na pendência de processo civil ou administrativo, o 

estado de lugar, de coisa ou de pessoa, com o fim de induzir a erro o juiz 

ou o perito: Pena - detenção, de três meses a dois anos, e multa. 

Parágrafo único - Se a inovação se destina a produzir efeito em processo 

penal, ainda que não iniciado, as penas aplicam-se em dobro.” 

Recentemente, este magistrado, que cumula a 1ª Vara, Juizado Especial e 

da Fazenda Pública da Comarca de Colíder, deparou-se com o fenômeno 

da “indústria do dano moral” funcionando em nível de organização em 

âmbito estadual, agentes associados com divisão específica de tarefas: 

Advogados responsáveis pelas tratativas judiciais, ingresso e 

acompanhamento de toda a demanda perante o Poder Judiciário com o 

final recebimento dos valores decorrentes de eventual acordo ou 

condenação; Marqueteiros responsáveis pela divulgação do serviço 

fraudulento oferecido, seja por meio de panfletos, seja por meio de redes 

sociais, seja inclusive divulgando a realização de “campanhas” e “feirões 

LIMPE SEU NOME”; Agenciadores responsáveis pela captação “in loco” de 

potenciais clientes, os quais rodam todo o Estado de Mato Grosso, 

dirigem-se para o bairro mais pobre da cidade - local em que 

frequentemente as pessoas têm restrições cadastrais e possuem pouco 

ou nenhum conhecimento jurídico - e, de porta em porta, devidamente 

uniformizados, inclusive com crachá, oferecem o “serviço”, afirmando 

sobre a “ilegalidade” de se inserir o nome delas no cadastro de 

inadimplentes ou que os juros eventualmente praticados são abusivos. 

Com isso, em poder de aparelhos celulares com acesso aos sistemas do 

SPC, SERASA e SCPC, os agenciadores efetuam a consulta do CPF do 

interessado e, havendo restrição cadastral, já colhem ali mesmo a 

assinatura em procuração padronizada e registram fotograficamente os 

documentos pessoais; Acompanhantes responsáveis por efetuar contato 

telefônico com a parte autora para lembrá-la das audiências, 

acompanhá-la se for preciso na solenidade, orientado inclusive a recusar 

propostas inferiores a R$ 3.000,00 (três mil reais). Outrossim, cumpre 

colacionar as mensagens que vêm circulando em redes sociais nas 

Comarcas de Nova Canaã do Norte e Colíder, sendo que três números 

celulares foram identificados em grupos de ambas as cidades em tal 

prática, sendo eles (65) 98125-9041 de pessoa intitulada por LETICIA, (66) 

98445-8165 de pessoa intitulada por STEFANO, (65) 99961-4263 de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102874/7/2018 Página 774 de 859



pessoa intitulada por ANTONELLA RIBEIRO e (66) 99679-8395 de pessoa 

intitulada por FELIPE: Com estas evidências e a própria organização das 

tarefas e atividades, com agentes atuando em todo o Estado de Mato 

Grosso, vislumbra-se até mesmo eventual associação criminosa, na forma 

do art. 288 do Código Penal ou do art. 1º, § 1º, e seguintes da Lei 

12.850/13: “Associação Criminosa Art. 288. Associarem-se 3 (três) ou 

mais pessoas, para o fim específico de cometer crimes: Pena - reclusão, 

de 1 (um) a 3 (três) anos.” “CAPÍTULO I DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA 

Art. 1o Esta Lei define organização criminosa e dispõe sobre a 

investigação criminal, os meios de obtenção da prova, infrações penais 

correlatas e o procedimento criminal a ser aplicado. § 1o Considera-se 

organização criminosa a associação de 4 (quatro) ou mais pessoas 

estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda 

que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, 

vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais 

cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam 

de caráter transnacional.” Além dos delitos já mencionados, em muitos 

casos observa-se que a parte autora é induzida a erro mediante meio 

fraudulento para que terceiros obtenham vantagem ilícita em prejuízo 

alheio, na forma do art. 171, “caput”, do Código Penal: “Art. 171 - Obter, 

para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou 

mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio 

fraudulento: Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, de quinhentos 

mil réis a dez contos de réis. A par disso, em recente recomendação para 

o enfrentamento de fraudes e captação ilícita de clientes emanada pelo 

Eminente Desembargador Dirceu dos Santos, Presidente do Conselho de 

Supervisão dos Juizados Especiais, remetida cópia dos expedientes CIA 

0042256-48.2018 e 0042770-98.2018 das empresas Telefônica Brasil S/A 

- Vivo e Energisa, detectou-se inclusive crime de falsidade documental de 

faturas de consumo e comprovantes de endereço. II.2 - Da desistência da 

ação formulada pela parte autora Da contestação da parte ré observa-se 

a manifesta má-fé da parte autora com a presente ação, como abaixo se 

verá, pelo que é de se INDEFERIR o pedido de desistência formulado por 

ela (parte autora), pedido que só reforça sua litigância maliciosa, nos 

termos do Enunciado 90 do FONAJE: “ENUNCIADO 90 – A desistência da 

ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do 

processo sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência 

de instrução e julgamento, SALVO QUANDO HOUVER INDÍCIOS DE 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ OU LIDE TEMERÁRIA (nova redação – XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG).” (sem destaques no original). II.3 - Do 

mérito Estão presentes as condições da ação e os pressupostos 

processuais, ausentes vícios de qualquer ordem e sendo desnecessária a 

produção probatória em audiência, o processo está apto a julgamento. 

Com isso, passo à incursão no mérito da demanda, com base no art. 355, 

inciso I, do NCPC. E os pedidos formulados pela parte autora não merecem 

acolhimento. É que a parte ré na audiência de conciliação confessou que o 

débito objurgado na presente ação refere-se a um empréstimo por ela 

realizado na Cidade de Carlinda/MT, ocasião em que esclareceu o “modus 

operandi” da suposta associação criminosa, conforme assentado na ata 

de Num. 13545211 - Pág. 1/2: “A parte autora esclarece que não conhece 

seu advogado, sendo que esteve em sua residência algumas pessoas 

com a proposta" de limpar o seu nome", mas não se identificaram apenas 

disseram que o advogado entraria em contato pelos telefones (65) 

99801-0855, (65) 98421-3410 Edvaldo (65) 98414-4234, que a 

procuração e o contrato de locação de imóvel foram preenchidos por 

essas pessoas e assinado pelo autor. O autor informa, ainda, que mantém 

relação jurídica com o banco requerido, sendo que o débito discutido nos 

autos é referente a um empréstimo realizado com o banco na agência de 

Carlinda/MT mas que por falta de condições financeiras não conseguiu 

pagar as parcelas, motivo pelo qual requer a renegociação do débito, 

porém, o seu advogado não perguntou do que se referia a restrição 

realizada pelo banco requerido, tendo garantido que conseguiria retirar a 

restrição do seu nome e ainda uma indenização por danos morais, tendo 

orientado que era pra aceitar qualquer valor que o banco oferecesse.” 

(sic - sem destaques no original). Assim, diante da própria confissão 

daquela (parte autora), a improcedência de seus pedidos se impõe. De 

outro lado, vê-se que a presente demanda se enquadra justamente na 

hipótese delineada no item “II.3 - Da indústria do dano moral”, devendo se 

investigar igualmente os números telefônicos mencionados pela parte 

autora, todos com prefixo de Cuiabá (65) 99801-0855, (65) 98421-3410 

Edvaldo (65) 98414-4234. Primeiro porque o advogado Dr. Rafael 

Anderson da Silva Santos atua na Cidade de Cuiabá, tendo escritório 

profissional na Rua M, Quadra 39, Lote 2, Bairro Jardim Primeiro de Março, 

além de seu telefone possuir DDD daquela localidade (65) 9 9801-0855. 

Segundo porque o referido advogado tem centenas de ações tramitando 

tanto na Comarca de Nova Canaã do Norte quanto na Comarca de Colíder, 

todas contendo petições iniciais absolutamente idênticas, por exceção 

obviamente dos dados pessoais da parte autora e do respectivo débito 

objurgado. Terceiro porque o extrato da restrição cadastral foi emitido por 

sítio eletrônico e não por órgão oficial do SPC, SERASA ou SCPC. Quarto 

porque a procuração acostada consta ter sido subscrita na Cidade de 

Cuiabá, em data não informada, sem reconhecimento de firma, o que 

certamente não ocorreu, já que a parte autora não se deslocaria de Nova 

Canaã do Norte para Cuiabá para esta finalidade. Quinto porque o 

advogado Dr. Rafael Anderson da Silva Santos sequer compareceu à 

audiência de conciliação. Sexto porque houve a propositura direta da 

presente ação judicial sem qualquer prévia resolução administrativa. 

Houvesse boa-fé na demanda a recomendar a eventual inversão do ônus 

da prova nos termos da legislação consumerista, certamente a parte 

reclamante teria colacionado um mínimo de lastro probatório sobre os fatos 

constitutivos de seu direito, a fim de respaldar a verossimilhança de suas 

alegações, o que não ocorreu no caso vertente, haja vista que a assertiva 

poderia ser corroborada por meios administrativos para a resolução 

extrajudicial do problema como protocolos seja perante a respectiva 

empresa, seja perante o serviço de atendimento ao consumidor, seja 

perante a ouvidoria, seja perante agências reguladoras ou instituições de 

controle (ANATEL, ANEEL, ANCINE, ANAC, ANTAQ, ANTT, ANP, ANVISA, 

ANS, ANA, ANM, Comissão de Valores Mobiliários e Banco Central do 

Brasil), seja perante o PROCON, existente na Comarca de Colíder. Sétimo 

porque a parte autora confessou a existência legítima do débito, derivado 

de empréstimo perante a parte ré, esclarecendo, inclusive, o “modus 

operandi” da associação criminosa, decorrendo daí, astutamente, pedido 

de desistência da ação formulado pelo advogado daquela. Portanto, 

confessada a existência da dívida cuja quitação não foi demonstrada pela 

parte autora na forma estabelecida no art. 320 do Código Civil, mostra-se 

legítima a inscrição nos cadastros de inadimplentes, inexistindo conduta 

abusiva ensejadora do dever de indenizar. Com a litigância maliciosa, pois 

que inicialmente a parte autora aduziu inexistir qualquer relação jurídica 

com a parte ré, notadamente pelo pedido constante da alínea “c” da 

petição inicial: “(...) que seja determinada a inversão do ônus da prova, 

conforme art. 6º, VIII, da Lei. 8.078, de 11 de setembro de 1990; PARA 

QUE A REQUERIDA TRAGA NOS AUTOS o contrato gerador do dano, 

OBJETO DA PRESENTE DEMANDA SOB PENA DE CONFISSÃO FICTA.”, o 

que, como visto, não condiz com a realidade (art. 77, inciso I, do NCPC), 

incidente a multa prevista no art. 80, incisos I, II e III, do NCPC, o qual se 

estabelece em 10% (dez por cento) do valor da causa, atribuída vinte 

salários mínimos, ou seja, em R$ 19.080,00 (dezenove mil e oitenta reais), 

considerada a condição pessoal da parte autora e a gravidade da 

conduta. E tal multa deve ser arcada igualmente pelo advogado, não sendo 

justo e razoável que apenas a parte autora arque com tal condenação, na 

autorização do art. 81, § 1º, do NCPC: “Art. 81. De ofício ou a 

requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que 

deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor 

corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta 

sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as 

despesas que efetuou. § 1º Quando forem 2 (dois) ou mais os litigantes 

de má-fé, o juiz condenará cada um na proporção de seu respectivo 

interesse na causa ou SOLIDARIAMENTE aqueles que se coligaram para 

lesar a parte contrária.” III - DISPOSITIVO Ante o exposto: a) JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, e o faço com resolução 

do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, inciso I, do NCPC; b) CONDENO 

a parte autora e seu advogado, SOLIDARIAMENTE, de ofício, por litigância 

de má-fé no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, 

atribuída em vinte salários mínimos, R$ 19.080,00 (dezenove mil e oitenta 

reais), o que perfaz o montante de R$ 1.908,00 (um mil, novecentos e oito 

reais), bem como ao pagamento de CUSTAS PROCESSUAIS, além de 

todas as despesas assumidas pela parte ré com este feito, na licença do 

art. 79, art. 80, incisos I, II e III, art. 81, “caput” e § 1º, do NCPC, art. 55, 

parágrafo único, inciso I, da Lei 9.099/95, art. 470, parágrafo único, e art. 

949, inciso III, da CNGC e Enunciados 114 e 136 do FONAJE, o que 

passível de execução e liquidação nestes autos (art. 777 do NCPC), além 

de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS fixados em 15% (quinze por cento) 

sobre o valor da causa, pois que: a) regular a natureza e a importância da 

causa; b) acessível o lugar da prestação do serviço; c) ótimo o grau de 
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zelo do profissional e o trabalho por ele realizado; e d) baixa exigência 

temporal do serviço fornecido, nos termos do art. 85, § 2º, do Novo Código 

de Processo Civil e Enunciado 136 do FONAJE; c) INDEFIRO o pedido de 

desistência da ação formulado pela parte autora diante da má-fé 

empregada, na dicção do Enunciado 90 do FONAJE e § 4º, do art. 485, do 

NCPC. IV - DISPOSIÇÕES FINAIS Diante da má-fé empregada, porquanto a 

parte autora usufruiu dos serviços do Poder Judiciário para uma causa 

absolutamente inidônea, de fins ilícitos, não sendo justo e correto que a 

coletividade pague por uma atitude torpe e baixa, não só pela falta de 

ética, mas principalmente porque tal conduta contribui para a morosidade 

da prestação jurisdicional àqueles que efetivamente precisam, DEIXO DE 

CONCEDER A GRATUIDADE DA JUSTIÇA em interpretação extensiva ao 

art. 100, parágrafo único, do NCPC, IMPONDO ÀQUELA E A SEU 

ADVOGADO A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS E 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS na expressa previsão do art. 55, 

parágrafo único, inciso I, da Lei 9.099/95, art. 81, “caput” e § 1º, do NCPC, 

art. 470, parágrafo único, e art. 949, inciso III, da CNGC e Enunciados 114 

e 136 do FONAJE, abaixos transcritos, tudo sem prejuízo da multa por 

litigância de má-fé, na autorização do § 4º, do art. 98, também do NCPC: 

“Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas 

e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. 

Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários 

de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do 

valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da 

causa. Parágrafo único. Na execução não serão contadas custas, salvo 

quando: I - reconhecida a litigância de má-fé;” “Art. 81. De ofício ou a 

requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que 

deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor 

corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta 

sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as 

despesas que efetuou. § 1º Quando forem 2 (dois) ou mais os litigantes 

de má-fé, o juiz condenará cada um na proporção de seu respectivo 

interesse na causa ou SOLIDARIAMENTE aqueles que se coligaram para 

lesar a parte contrária.” (sem destaques no original). “Art. 100. Deferido o 

pedido, a parte contrária poderá oferecer impugnação na contestação, na 

réplica, nas contrarrazões de recurso ou, nos casos de pedido 

superveniente ou formulado por terceiro, por meio de petição simples, a 

ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, nos autos do próprio 

processo, sem suspensão de seu curso. Parágrafo único. Revogado o 

benefício, a parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado 

de adiantar e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título 

de multa, que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou 

federal e poderá ser inscrita em dívida ativa.” “Art. 470. No procedimento 

em primeiro grau de jurisdição, deferido o pedido, a parte contrária poderá 

oferecer impugnação na contestação e na réplica ou, nos casos de 

pedido superveniente ou formulado por terceiro, por meio de petição 

simples, a ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, nos autos do 

próprio processo, sem suspensão de seu curso. Parágrafo único. 

Revogado o benefício, a parte arcará com as despesas processuais que 

tiver deixado de adiantar e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de 

seu valor a título de multa, que será revertida em benefício da Fazenda 

Pública estadual ou federal e poderá ser inscrita em dívida ativa.” “Art. 

949. As custas processuais nos Juizados Especiais Cíveis serão 

calculadas conforme tabela de custas do foro judicial, devidas nas 

seguintes hipóteses: III - quando reconhecida a litigância de má-fé, no 

processo de conhecimento e/ou execução;” (sem destaques no original). 

“ENUNCIADO 114 – A gratuidade da justiça não abrange o valor devido em 

condenação por litigância de má-fé (XX Encontro – São Paulo/SP).” 

“ENUNCIADO 136 – O reconhecimento da litigância de má-fé poderá 

implicar em condenação ao pagamento de custas, honorários de 

advogado, multa e indenização nos termos dos artigos 55, caput, da lei 

9.099/95 e 18 do Código de Processo Civil (XXVII Encontro – Palmas/TO).” 

(sem destaques no original). Por consequência, em interpretação 

conforme a constituição do art. 5º, inciso II, do Código de Processo Penal, 

vedada a requisição de instauração de inquérito policial de ofício por parte 

da autoridade judiciária, em obediência ao sistema acusatório previsto no 

art. 5º, “caput’, incisos I, XXXV, XXXVII, LIII, LIV, LVII, LXXIV, e art. 129 da 

CRFB/88, DETERMINO a remessa de cópia integral do feito ao MINISTÉRIO 

PÚBLICO, APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DESTA SENTENÇA, na licença 

do art. 40 do citado Estatuto Processual Penal, para que o órgão tome as 

providências julgadas pertinentes, inclusive quanto aos telefones (65) 

99801-0855, (65) 98421-3410 Edvaldo e (65) 98414-4234, mencionados 

pela parte autora. Igualmente APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DESTA 

SENTENÇA, certifique-se e: a) Oficie-se e remeta-se cópia integral do feito 

ao Tribunal de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil 

Seccional de Mato Grosso para apuração dos atos praticados pelo 

advogado da parte autora, na forma do art. 72 da Lei 8.960/94; b) 

Oficie-se à Corregedoria-Geral da Justiça para conhecimento e 

providências julgadas pertinentes; c) Arquivem-se os autos com as baixas 

e anotações necessárias, observando-se em tudo a novel CNGC. Nos 

termos do § 4º, do art. 317, da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça - CNGC, fica dispensado o registro da 

sentença, providência efetivada com a própria inserção no sistema 

informatizado APOLO/PJE/TJMT. Publique-se e intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Nova Canaã do Norte, 02 de julho de 2018.

Comarca de Nova Monte Verde

Vara Única

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 62915 Nr: 976-91.2013.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: A. A. Marques - ME, Andreia Aparecida Marques

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Real Norte Transportes S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Campos de Azevedo - 

OAB:GO 37.420

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Franssiely Longhini Carlos 

Possamãe - OAB:MT 19.968

 Nos termos da legislação vigente, especialmente, Seção 10 – artigos 431 

e seguintes da C.N.G.C e artigo 234, §2º, do Código de Processo Civil, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a advogada Dra. 

Franssiely Longhini Carlos Possamae para que, no prazo máximo e 

improrrogável de 03 (três) dias, devolva os presentes autos à Secretaria 

da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde/MT, os quais estão em 

carga com prazo extrapolado.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 65152 Nr: 1069-20.2014.811.0091

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KJOP, QNdOP, LdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JPB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ervi Garbin - OAB:MT 3.523-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, especialmente, Seção 10 – artigos 431 

e seguintes da C.N.G.C e artigo 234, §2º, do Código de Processo Civil, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o advogado Dr. Ervi 

Garbin para que, no prazo máximo e improrrogável de 03 (três) dias, 

devolva os presentes autos à Secretaria da Vara Única da Comarca de 

Nova Monte Verde/MT, os quais estão em carga com prazo extrapolado.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 39383 Nr: 1114-63.2010.811.0091

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriana Aparecida Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR(A) FEDERAL - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, especialmente, Seção 10 – artigos 431 

e seguintes da C.N.G.C e artigo 234, §2º, do Código de Processo Civil, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o advogado Dr. Ervi 

Garbin para que, no prazo máximo e improrrogável de 03 (três) dias, 

devolva os presentes autos à Secretaria da Vara Única da Comarca de 

Nova Monte Verde/MT, os quais estão em carga com prazo extrapolado.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França
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 Cod. Proc.: 36160 Nr: 604-21.2008.811.0091

 AÇÃO: Outras medidas provisionais->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: APdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BGSdC, APS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de Nova 

Monte Verde - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ervi Garbin - OAB:MT 3.523-B

 Nos termos da legislação vigente, especialmente, Seção 10 – artigos 431 

e seguintes da C.N.G.C e artigo 234, §2º, do Código de Processo Civil, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o advogado Dr. Ervi 

Garbin para que, no prazo máximo e improrrogável de 03 (três) dias, 

devolva os presentes autos à Secretaria da Vara Única da Comarca de 

Nova Monte Verde/MT, os quais estão em carga com prazo extrapolado.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 34376 Nr: 427-91.2007.811.0091

 AÇÃO: Regulamentação de Visitas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: APS, APdC, BGSdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJ-CdNMV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Gonçalves Paschoal - 

OAB:OAB/MT15881-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, especialmente, Seção 10 – artigos 431 

e seguintes da C.N.G.C e artigo 234, §2º, do Código de Processo Civil, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o advogado Dr. Ervi 

Garbin para que, no prazo máximo e improrrogável de 03 (três) dias, 

devolva os presentes autos à Secretaria da Vara Única da Comarca de 

Nova Monte Verde/MT, os quais estão em carga com prazo extrapolado.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 61266 Nr: 1099-26.2012.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ajadir de Lemos Ajala Loubet, Cleber Teobaldo 

Leite, Paulo Sergio Bertolo, Wilson Alves de Moura, Roberto Santos da 

Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Abdiel Virgino Mathias de 

Souza - OAB:16.241, Claudinéia de Oliveira - OAB:OAB/MT 10.845, 

Jayme Rodrigues de Carvalho Junior - OAB:OAB/MT 3.735, Paulo 

Rogério de Oliveira - OAB:OAB/MT-11.324, Sabino Ribeiro Soares 

Neto - OAB:OAB/MT 10861-A, THIAGO ALVES DE SOUZA MELO - 

OAB:13964/O, Thiago Pereira dos Santos - OAB:13388/MT

 Nos termos da legislação vigente, especialmente, Seção 10 – artigos 431 

e seguintes da C.N.G.C e artigo 234, §2º, do Código de Processo Civil, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o advogado Dr. Carlos 

Eduardo Paro Lopes para que, no prazo máximo e improrrogável de 03 

(três) dias, devolva os presentes autos à Secretaria da Vara Única da 

Comarca de Nova Monte Verde/MT, os quais estão em carga com prazo 

extrapolado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 77343 Nr: 1103-53.2018.811.0091

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nivaldo de Souza Ramos, Lucila Leopoldo e Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José da Silva Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kamilla Pavan - OAB:OAB/MT 

21.441, Marcos de Moura Horta - OAB:OAB/MT 9.811

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 152, inciso VI, do CPC, impulsiono os autos para 

intimação da parte autora para que efetue o recolhimento do valor 

referente à diligência do Oficial de Justiça por intermédio do novo sistema 

CPD - Central de Processamento de Diligências dos Oficiais de Justiça, 

conforme disposto no provimento 7/2017-CGJMT, devendo a guia ser 

emitida diretamente no site do Tribunal de Justiça (http://www.tjmt.jus.br) – 

Emissão de guias online – Diligência – Emissão de Guia de Diligência, com 

o correto preenchimento dos dados processuais para vinculação do 

depósito, no prazo de 10 dias.

Guia para Ato(s) do Oficial de Justiça (R$ 14,00) = 01 - ATO DE 

CONSTATAÇÃO DA ÁREA DE TERRA INVADIDA.

Guia para deslocamento à propriedade rural, conforme descrita no 

mandado de constatação, em Nova Bandeirantes (município) (R$924,00) = 

01

VALOR TOTAL A SER RECOLHIDO: R$ 938,00

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 77343 Nr: 1103-53.2018.811.0091

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nivaldo de Souza Ramos, Lucila Leopoldo e Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José da Silva Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kamilla Pavan - OAB:OAB/MT 

21.441, Marcos de Moura Horta - OAB:OAB/MT 9.811

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 152, inciso VI, do CPC, impulsiono os autos para 

intimação da parte autora para que efetue o recolhimento do valor 

referente à diligência do Oficial de Justiça por intermédio do novo sistema 

CPD - Central de Processamento de Diligências dos Oficiais de Justiça, 

conforme disposto no provimento 7/2017-CGJMT, devendo a guia ser 

emitida diretamente no site do Tribunal de Justiça (http://www.tjmt.jus.br) – 

Emissão de guias online – Diligência – Emissão de Guia de Diligência, com 

o correto preenchimento dos dados processuais para vinculação do 

depósito, no prazo de 10 dias.

Guia para Ato(s) do Oficial de Justiça (R$ 14,00) = 01 - ATO DE CITAÇÃO 

E INTIMAÇÃO da audiência de justificação prévia desiganda.

Guia para deslocamento à propriedade rural "Fazenda Nossa Senhora 

Aparecida" em Nova Bandeirantes (município) (R$924,00) = 01

VALOR TOTAL A SER RECOLHIDO: R$ 938,00

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 65302 Nr: 1192-18.2014.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EAM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EPG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Shirlene Benites Bognar - 

OAB:MT 16.211

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição,

Tendo em vista a necessidade de readequação de pauta de audiências 

deste juízo, objetivando melhor prestação jurisdicional, redesigno a 

audiência anteriormente designada para o dia 11 de setembro de 2018 às 

15h10.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 63164 Nr: 1205-51.2013.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joaquim Antonio de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Campos de Azevedo - 

OAB:GO 37.420

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 63164 – Autos n. 1205-51.2013.811.0091

Vistos, etc.

Intime-se o requerente para, no prazo de 05 dias, se manifestar quanto ao 

requerimento do INSS de fl. 87v.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.
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Nova Monte Verde/MT, 29 de junho de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 70518 Nr: 856-43.2016.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida da Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO HERRERA BERTONE 

GUSSI - OAB:11259/B, FERNANDO MATEUS DOS SANTOS - OAB:9671

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 70518 – Autos n. 856-43.2016.811.0091

 Vistos, etc.

Tendo em vista que a parte autora visa a concessão do beneficio de 

prestação continuada, e que, no entanto, a postulação administrativa se 

trata de indeferimento do auxílio doença (fls. 08v/09), intime-se a 

requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar nos autos o 

indeferimento administrativo do pedido de prestação continuada, sob pena 

de extinção do processo.

Decorrido o prazo acima assinalado, sem o devido cumprimento, 

certifique-se. Não acudindo o patrono à determinação, intime-se a parte 

para a mesma finalidade e no mesmo prazo, sob pena de extinção do 

processo, intimando-a pessoalmente, nos termos do artigo 485, §1º, do 

Código de Ritos.

Após, com ou sem o devido cumprimento, certifique-se e façam os autos 

conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 29 de junho de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 63334 Nr: 1308-58.2013.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elizabeth Bernadino dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vitor Pinheiro Segantine - 

OAB:13570-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 63334 - Autos n. 1308-58.2013.811.0091

 Vistos, etc.

Intime-se a parte autora, na pessoa de seu patrono (art. 270, CPC), para, 

no prazo de 30 (trinta) dias, comprovar nos autos a postulação 

administrativa e respectivo indeferimento, sob pena de extinção do 

processo.

Decorrido o prazo acima assinalado, sem o devido cumprimento, 

certifique-se e intime-se a parte autora pessoalmente para a mesma 

finalidade e no mesmo prazo, sob pena de extinção do processo, nos 

termos do artigo 485, §1º, do Código de Ritos.

Após, com ou sem o devido cumprimento, certifique-se e façam os autos 

conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 29 de junho de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 71736 Nr: 1708-67.2016.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Deiseane de Souza Guedes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA JUVILIANA CARNELÓS - 

OAB:20851/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 71736 - Autos n. 1708-67. 2016.811.0091

 Vistos, etc.

Analisando detidamente os autos, verifico a necessidade de realização de 

audiência, para comprovação da qualidade de segurado rural da parte 

autora.

Desta forma, DESIGNO a audiência de instrução e julgamento para o dia 19 

de setembro de 2018, às 16h40.

Determino o comparecimento pessoal da parte autora para prestar 

depoimento pessoal, intimando-a e advertindo-a do disposto no § 1º do 

artigo 385 do Código de Processo Civil.

O comparecimento das testemunhas a audiência deverá ser promovido 

pelas partes, independente de intimação, nos termos do art. 455, do 

Código de Processo Civil, devendo o rol ser apresentado no prazo de 15 

(quinze) dias, a contar da intimação.

Intime-se o INSS, por carta precatória, para comparecer à audiência acima 

designada.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 29 de junho de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 66324 Nr: 24-44.2015.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Devanir Aparecida da Silva e Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Carvalho Martins e 

Silva - OAB:11206-B/MT, José Renato Salicio Fabiano - OAB:MT 

14.474-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 66324 - Autos n. 24-44.2015.2017.811.0091

 Vistos, etc.

Analisando detidamente os autos, verifico a necessidade de realização de 

audiência, para comprovação da qualidade de segurado rural da parte 

autora.

Desta forma, DESIGNO a audiência de instrução e julgamento para o dia 19 

de setembro de 2018, às 15h50.

Determino o comparecimento pessoal da parte autora para prestar 

depoimento pessoal, intimando-a e advertindo-a do disposto no § 1º do 

artigo 385 do Código de Processo Civil.

O comparecimento das testemunhas a audiência deverá ser promovido 

pelas partes, independente de intimação, nos termos do art. 455, do 

Código de Processo Civil, devendo o rol ser apresentado no prazo de 15 

(quinze) dias, a contar da intimação.

Intime-se o INSS, por carta precatória, para comparecer à audiência acima 

designada.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 29 de junho de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 39400 Nr: 1131-02.2010.811.0091

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jorge Lopes - ME - Ousadia Modas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Milton Queiroz Lopes - 

OAB:OAB/MT 9821-A

 Ante o exposto, REJEITO a presente exceção de pré-executividade.Deixo 

de condenar o excipiente ao pagamento das custas processuais e dos 

honorários de sucumbência em virtude de não haver extinção da 

execução.Não havendo irresignação recursal, façam os autos conclusos, 

para análise do pedido do primeiro parágrafo, parte final, da fl. 

42.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Nova Monte 

Verde/MT, 29 de junho de 2018.BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇAJuiz 

Substituto
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 61458 Nr: 1172-95.2012.811.0091

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Vale do Juruena

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Célia Zufino da Silva - ME, Célia Zufino da 

Silva, Lucinéia Beatriz Fernandes Moco, Célia Zufino da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Janaina Braga de Almeida 

Guarienti - OAB:13701/MT, Pedro Francisco Soares - OAB:12999/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 61458 - Autos n. 1172-95.2012.811.0091

 Vistos, etc.

Considerando que a garantia ofertada pela executada foi recusada, e à 

míngua de informações pormenorizadas sobre o bem indicado, tenho que 

o acolhimento do bem ofertado à penhora poderá trazer prejuízos ao 

exequente, sobretudo em razão da ordem de preferência do art. 835, § 3º 

do CPC.

Assim, deve a execução prosseguir até seus ulteriores termos.

Intime-se o exequente para requerer o que de direito no prazo de 15 dias, 

sob pena de extinção.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 29 de junho de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 75046 Nr: 1807-03.2017.811.0091

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DNdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Pereira dos Santos - 

OAB:13388/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 75046 – Autos n. 1807-03.2017.811.0091

Vistos, etc.

Em atenção ao pedido retro, procedi a busca do CPF do requerido pelo 

sistema INFOSEG, entretanto, devido aos inúmeros resultados não foi 

possível encontrar o CPF do requerido.

Desta forma, determino a expedição de ofício ao TER/MT, requisitando o 

número do CPF de Alessandro da Silva – nome da mãe: Francisca de 

Fátima da Silva.

No mais, conforme ofício n. 50/2017 à fl. 37, o requerido não mais 

pertence ao quadro de funcionários da Lar Cooperativa Agroindustrial, 

razão pela qual determino a intimação da parte autora para que informe 

novo endereço a fim de proceder a citação daquele, no prazo de 15 dias, 

sob pena de extinção.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 28 de junho de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 66508 Nr: 123-14.2015.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Franssiely Longhini Carlos 

Possamãe - OAB:MT 19.968

 Quanto ao pedido da defesa para arrolar as testemunhas no ato da 

audiência de instrução e julgamento, tenho por indeferi-lo, pois, no termos 

do artigo 396-A do Código de Processo Penal, “Na resposta, o acusado 

poderá arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, 

oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e 

arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando 

necessário”. Destarte, o momento processual oportuno à indicação de 

testemunhas é a resposta à acusação e não a audiência de instrução, a 

fim de se evitar o processamento moroso do feito, uma vez que, em sendo 

as testemunhas indicadas na audiência, em caso de necessidade de sua 

intimação, o processo demorará além do necessário.Nada impede, 

entretanto, que, comparecendo espontaneamente as testemunhas de 

interesse da defesa na solenidade, e verificando o magistrado ser útil ao 

processo sua oitiva, que sejam inquiridas como testemunhas do juízo, 

ficando à prudente análise e valoração do julgador sua admissão como 

prova. Por outro lado, não estando presentes as hipóteses de absolvição 

sumária prevista no artigo 397, do CPP (causas excludentes da ilicitude, 

causa excludente da culpabilidade, fato narrado não constitui crime e 

causas de extinção da punibilidade), designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 23 de novembro de 2018, às 14h30, devendo ser 

intimadas as testemunhas arroladas pelo Ministério Público na exordial 

acusatória e pela defesa, assim como o réu, para eventuais 

esclarecimentos, acareações, reconhecimento de pessoas e coisas e, ao 

final, interrogatório, tudo de acordo com o artigo 411 do CPP.Expeça-se 

Carta Precatória, com prazo de 60 dias, para inquirição das testemunhas 

que eventualmente residirem em outra Comarca, intimando-se as partes, 

por meio de seus patronos, da expedição da missiva .Intime-se o 

réu.Façam-se as intimações necessárias.Ciência ao Ministério Público e à 

defesa.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Nova Monte Verde/MT, 29 

de junho de 2018.BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇAJuiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 63368 Nr: 1342-33.2013.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Evandro Rodrigues dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Franssiely Longhini Carlos 

Possamãe - OAB:MT 19.968, Pauly Ramiro Ferrari Dorado - 

OAB:12.563

 Desta forma, afasto a arguição de ausência de justa causa e de inépcia 

da exordial acusatória pelas razões acima expostas.Assim, não estando 

presentes as hipóteses de absolvição sumária prevista no artigo 397, do 

CPP (causas excludentes da ilicitude, causa excludente da culpabilidade, 

fato narrado não constitui crime e causas de extinção da punibilidade), 

designo audiência de instrução e julgamento para o dia 23 de novembro de 

2018, às 16h, devendo ser intimadas as testemunhas arroladas pelo 

Ministério Público na exordial acusatória e pela defesa, assim como o réu, 

para eventuais esclarecimentos, acareações, reconhecimento de pessoas 

e coisas e, ao final, interrogatório, tudo de acordo com o artigo 411 do 

CPP.Expeça-se Carta Precatória, com prazo de 60 dias, para inquirição 

das testemunhas que eventualmente residirem em outra Comarca, 

intimando-se as partes, por meio de seus patronos, da expedição da 

missiva .Quanto ao pedido da defesa para arrolar as testemunhas no ato 

da audiência de instrução e julgamento, tenho por indeferi-lo, pois, no 

termos do artigo 396-A do Código de Processo Penal, “Na resposta, o 

acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua 

defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas 

pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua 

intimação, quando necessário”. Destarte, o momento processual oportuno 

à indicação de testemunhas é a resposta à acusação e não a audiência 

de instrução, a fim de se evitar o processamento moroso do feito, uma vez 

que, em sendo as testemunhas indicadas na audiência, em caso de 

necessidade de sua intimação, o processo demorará além do 

necessário.Nada impede, entretanto,  que, comparecendo 

espontaneamente as testemunhas de interesse da defesa na solenidade, 

e verificando o magistrado ser útil ao processo sua oitiva, que sejam 

inquiridas como testemunhas do juízo, ficando à prudente análise e 

valoração do julgador sua admissão como prova.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 32607 Nr: 1186-26.2005.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco das Chagas Ferreira de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor de Justiça - Nova 

Monte Verde - OAB:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Franssiely Longhini Carlos 

Possamãe - OAB:MT 19.968

 Autos n. 1186-26.2005.811.0091 - Código 32607

 Autor: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Réu: Francisco das Chagas Ferreira de Souza

SENTENÇA

Vistos e examinados.

Trata-se de ação penal pública incondicionada em que o Ministério Público 

do Estado de Mato Grosso imputa a FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA 

DE SOUZA as condutas previstas no art. 121, § 2°, inciso IV c/c artigo 14, 

inciso II, ambos do Código Penal.

O Conselho de Sentença, ao apreciar a série de quesitos apresentadas 

em relação ao crime imputado ao réu deliberou pela existência de 

materialidade, autoria e a modalidade tentada do crime de homicídio, tudo 

consoante termos de votação anexos.

No quarto quesito, o Conselho de Sentença votou no sentido de absolver o 

acusado das imputações que lhe recaíam.

ISTO POSTO, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva estatal 

veiculada pelo Ministério Público na exordial acusatória para o fim de 

ABSOLVER o denunciado FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA DE 

SOUZA, qualificado nos autos, das sanções do art. 121, parágrafo 2º, 

inciso IV, c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal.

DISPOSIÇÕES FINAIS:

Fixo a título de honorários advocatícios o valor de 20 URH (R$ 17.930,14 

-dezessete mil e novecentos e trinta reais e quatorze centavos) – item 9.2, 

“a”, da Tabela de Honorários da OAB/MT–, ao advogado Franssiely 

Longhini Carlos Possamãe, OAB nº 19.968, devendo ser suportado pelo 

Estado de Mato Grosso, tendo em vista que atuou no plenário do Tribunal 

do Júri na defesa do réu.

Transitado em julgado, arquivem-se os autos.

Saem os presentes intimados.

Nova Monte Verde/MT, 29 de junho de 2018, às 15h26.

Bruno César Singulani França

Juiz Substituto

 Presidente do Tribunal do Júri

 Cleuber Alves Monteiro Júnior

Promotor de Justiça Substituto

Franssiely Longhini Carlos Possamãe

Advogada

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 74656 Nr: 1588-87.2017.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Emerson do Amaral

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jully Franciele Ruelis - 

OAB:MT 18.164

 Quanto ao pedido da defesa para arrolar as testemunhas no ato da 

audiência de instrução e julgamento, tenho por indeferi-lo, pois, no termos 

do artigo 396-A do Código de Processo Penal, “Na resposta, o acusado 

poderá arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, 

oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e 

arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando 

necessário”. Destarte, o momento processual oportuno à indicação de 

testemunhas é a resposta à acusação e não a audiência de instrução, a 

fim de se evitar o processamento moroso do feito, uma vez que, em sendo 

as testemunhas indicadas na audiência, em caso de necessidade de sua 

intimação, o processo demorará além do necessário.Nada impede, 

entretanto, que, comparecendo espontaneamente as testemunhas de 

interesse da defesa na solenidade, e verificando o magistrado ser útil ao 

processo sua oitiva, que sejam inquiridas como testemunhas do juízo, 

ficando à prudente análise e valoração do julgador sua admissão como 

prova. Por outro lado, não estando presentes as hipóteses de absolvição 

sumária prevista no artigo 397, do CPP (causas excludentes da ilicitude, 

causa excludente da culpabilidade, fato narrado não constitui crime e 

causas de extinção da punibilidade), designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 23 de novembro de 2018, às 13h30, devendo ser 

intimadas as testemunhas arroladas pelo Ministério Público na exordial 

acusatória e pela defesa, assim como o réu, para eventuais 

esclarecimentos, acareações, reconhecimento de pessoas e coisas e, ao 

final, interrogatório, tudo de acordo com o artigo 411 do CPP.Expeça-se 

Carta Precatória, com prazo de 60 dias, para inquirição das testemunhas 

que eventualmente residirem em outra Comarca, intimando-se as partes, 

por meio de seus patronos, da expedição da missiva .Intime-se o 

réu.Façam-se as intimações necessárias.Ciência ao Ministério Público e à 

defesa.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Nova Monte Verde/MT, 29 

de junho de 2018.BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇAJuiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 74495 Nr: 1486-65.2017.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Emerson Bastos da Silva, Willian Barbosa 

Pinto, Gilmar Vieira da Silva, Iran Santos de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Fernando Cassilhas 

Volpe - OAB:53.553/SP

 Do exposto e de tudo mais que consta dos autos, considerando que a 

prova carreada fornece base relevante para um decreto condenatório, 

JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva contida na denúncia para 

CONDENAR EMERSON BASTOS DA SILVA, WILLIAN BARBOSA PINTO, 

IRAN SANTOS DE OLIVEIRA e GILMAR VIEIRA DA SILVA como incursos 

nas penas do art. 157, §2º, inc. I e II, do Código Penal c.c art. 61, alínea “h” 

do mesmo diploma.DAS DOSIMETRIAS:Em atenção ao critério estabelecido 

pelo art. 68 do Código Penal e ao princípio da individualização da pena 

previsto no art. 5º, XLVI, da Carta Magna, necessário se faz aferir as 

circunstâncias judiciais, considerar as circunstâncias atenuantes e 

agravantes e, por último, as causas de diminuição e de aumento. É a 

chamada dosimetria pelo sistema trifásico.Registro, por oportuno, que as 

penas de multa serão fixadas em patamar correspondente à exata 

proporção matemática entre estas e as penas privativas de liberdade 

relativas a cada tipo penal.A pena prevista para o crime de roubo é de 04 

(quatro) a 10 dez anos, de reclusão e multa.l. Anote-se que, embora tenha 

o Ministério Público requerido a fixação em sede de alegações finais, 

prevalece o entendimento de que o pedido deve ser inicial, bem como vir 

acompanhado de valor, a fim de possibilitar a ampla defesa dos acusados.

[...]Tudo cumprido e transitando em julgado, arquivem-se os 

autos.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Nova Monte 

Verde/MT, 29 de junho de 2018.BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇAJuiz 

Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 72307 Nr: 177-09.2017.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Justino Guinatti da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudinéia de Oliveira - 

OAB:OAB/MT 10.845, THIAGO ALVES DE SOUZA MELO - OAB:13964/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 177-09.2017.811.0091

Código: 72307

Vara Única

S E N T E N Ç A

 Vistos em Regime de Cooperação.

Cuida-se de ação de busca e apreensão na qual a parte autora foi 

intimada para emendar a inicial, todavia, verifico que a mesma deixou 

decorrer o prazo para se manifestar.

É o relatório. Fundamento e decido.

Pois bem, tal atitude demonstra o total descaso da parte reclamante com o 

feito.

Neste sentido, o art. 485, inciso III, do NCPC, requer que a parte autora 

promova os atos e diligências que lhe competir, não abandonando a causa 

por mais de 30 (trinta dias), abandono esse que, no caso dos autos, 

perdura por anos.

A negligência e omissão da parte nesse mister pode provocar a extinção 

do processo por não promover as diligências necessárias ao 

impulsionamento do feito, devendo arcar com as consequências dessa 

conduta.

Dessa forma, é de rigor extinguir o feito sem resolução do mérito, ante o 
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desinteresse da parte autora em dar efetivo impulsionamento ao feito.

Ante o exposto e, por tudo que dos autos consta, JULGO EXTINTO O 

FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, inciso III, do 

NCPC.

Por consequência, condeno a parte autora ao pagamento das custas e 

taxas judiciais, se houver e, desde já, suspendo a cobrança caso a 

mesma seja beneficiária da justiça gratuita. Deixo de condenar em 

honorários advocatícios ante a inexistência de advogado no polo passivo 

da demanda.

Transitada esta em julgado, arquivem-se, procedendo a baixa na 

distribuição e demais anotações de estilo.

 P.I.C.

Nova Monte Verde/MT, 20 de abril de 2018.

 Roger Augusto Bim Donega

Juiz de Direito, em Regime de Cooperação

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 62117 Nr: 272-78.2013.811.0091

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adair Jorge Mombach ME, Adair Jorge 

Mombach

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silvia Helena Schimidt - 

OAB:12.369 OAB/MT

 Processo n.º 272-78.2013.811.0091

Código 62117

Vara Única

VISTOS EM REGIME DE COOPERAÇÃO.

INTIMEM-SE as partes para que especifiquem as provas que pretendem 

produzir, JUSTIFICANDO-AS, no prazo de 15 (quinze) dias, ou se 

concordam com o julgamento antecipado da lide.

 Decorrido o prazo, o silêncio será interpretado como anuência tácita para 

o julgamento antecipado da lide.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

Nova Monte Verde/MT, 20 de abril 2018.

 Roger Augusto Bim Donega

Juiz de Direito, em Regime de Cooperação

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 68451 Nr: 1356-46.2015.811.0091

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Gonçalves dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudinéia de Oliveira - 

OAB:OAB/MT 10.845, THIAGO ALVES DE SOUZA MELO - OAB:13964/O

 Com efeito, rejeito a preliminar alegada.Ademais, concorrem os 

pressupostos processuais e estão presentes as condições da ação, pelo 

que dou o feito por saneado, deferindo a produção das provas até então 

requeridas.Inobstante, faculto às partes que especifiquem, no prazo de 10 

(dez) dias, as provas que pretendem produzir, indicando a necessidade e 

pertinência. Caso requeiram produção de prova testemunhal, fixo, desde 

já, prazo comum de 10 (dez) dias para que as partes apresentem rol de 

testemunhas. Ou, se for o caso, digam as partes sobre eventual 

julgamento antecipado da lide.Intime-se.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 68303 Nr: 1267-23.2015.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NBdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ervi Garbin - OAB:MT 3.523-B

 Vistos em correição.

 Analisando os autos, verifico que a defesa do acusado apresentou 

resposta à acusação às fls. 62/63, não suscitando preliminares.

Assim, não estando presentes as hipóteses de absolvição sumária 

prevista no artigo 397, do CPP (causas excludentes da ilicitude, causa 

excludente da culpabilidade, fato narrado não constitui crime e causas de 

extinção da punibilidade), designo audiência de instrução e julgamento 

para o dia 10 de setembro de 2018, às 16h10, devendo ser intimadas as 

testemunhas arroladas pelo Ministério Público na exordial acusatória e pela 

defesa, assim como o réu, para eventuais esclarecimentos, acareações, 

reconhecimento de pessoas e coisas e, ao final, interrogatório, tudo de 

acordo com o artigo 411 do CPP.

Expeça-se Carta Precatória, com prazo de 60 dias, para inquirição das 

testemunhas que eventualmente residirem em outra Comarca, intimando-se 

as partes, por meio de seus patronos, da expedição da missiva .

Intime-se o réu.

Façam-se as intimações necessárias.

Ciência ao Ministério Público e à defesa.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 71863 Nr: 1784-91.2016.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cristiano Antunes Silveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SUETONIO PAZ - OAB:5203

 Autos n. 1784-91.2016.811.0091 - Código 71863

DESPACHO

Vistos em correição,

Tendo em vista a necessidade de readequação de pauta de audiências 

deste juízo, objetivando melhor prestação jurisdicional, redesigno a 

audiência anteriormente designada para o dia 25 de setembro de 2018 às 

17h10.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 02 de abril de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 71863 Nr: 1784-91.2016.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cristiano Antunes Silveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SUETONIO PAZ - OAB:5203

 Código 71863 – Autos n. 1784-91.2016.811.0091

 DECISÃO

Vistos em correição.

Analisando os autos, verifico que a defesa apresentou resposta à 

acusação não suscitando preliminares (fls. 95/95v).

Assim, não estando presentes as hipóteses de absolvição sumária 

prevista no artigo 397, do CPP (causas excludentes da ilicitude, causa 

excludente da culpabilidade, fato narrado não constitui crime e causas de 

extinção da punibilidade), designo audiência de instrução e julgamento 

para o dia 15 de maio de 2018, às 14h20, devendo ser intimadas as 

testemunhas arroladas pelo Ministério Público na exordial acusatória e pela 

defesa, assim como o réu, para eventuais esclarecimentos, acareações, 

reconhecimento de pessoas e coisas e, ao final, interrogatório, tudo de 

acordo com o artigo 411 do CPP.

 Expeça-se Carta precatória com a finalidade proceder-se à oitiva das 

testemunhas e interrogatório do réu caso residam em outras comarcas. 

Fixo prazo de 60 dias para as missivas.

Intimem-se.

Ciência ao Ministério Público e à defesa.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 27 de fevereiro de 2018.
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BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 70771 Nr: 1038-29.2016.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diego Maidana Oliveira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Fernando Cassilhas 

Volpe - OAB:53.553/SP

 Código 70771 - Autos n.1038-29.2016.811.0091

 Despacho

Vistos.

Tendo em vista o pedido da defesa de fls. 70/72 dando conta da 

impossibilidade de comparecimento na audiência agendada por esse juízo 

já que possui audiência antecipadamente marcada na cidade de Alta 

Floresta/MT em horário próximo, redesigno a audiência para o dia 19 de 

novembro de 2018, às 13h30.

Proceda-se as intimações necessárias.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 28 de junho de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 70173 Nr: 610-47.2016.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sidney Ramos de Arruda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Fernando Cassilhas 

Volpe - OAB:53.553/SP

 Código 70173 - Autos n.610-47.2016.811.0091

 Despacho

Vistos.

Tendo em vista o pedido da defesa de fls. 143/145 dando conta da 

impossibilidade de comparecimento na audiência agendada por esse juízo 

já que possui audiência antecipadamente marcada na cidade de Alta 

Floresta/MT em horário próximo, redesigno a audiência para o dia 19 de 

novembro de 2018, às 14h20.”

Proceda-se as intimações necessárias.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 28 de junho de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 67450 Nr: 706-96.2015.811.0091

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Deise Pereira da Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Shirlene Benites Bognar - 

OAB:MT 16.211

 Código 67450 - Autos n. 706-96.2015.811.0091

 Vistos, etc.

Trata-se de pedido de expedição de alvará de levantamento feito por JOSÉ 

CARLOS DA ROCHA e SHIRLENE BENITES BOGNAR, esta substabelecida 

quanto aos poderes conferidos àquele.

Pretendem os requerentes o levantamento dos honorários sucumbenciais 

constantes da Requisição de Pequeno Valor de fl. 21, haja vista que 

emitida em nome do causídico LUCIANO ALBERTO JANTORNO, falecido 

em 23/02/2016, no valor de R$ 3.101,12 (três mil cento e um reais e doze 

centavos).

Pois bem.

Inobstante o esgotamento da jurisdição por parte deste juízo, tenho que o 

petitório dos requerentes é incabível.

 Isso porque noto que já houve a expedição da RPV em nome do falecido 

causídico, tendo sido o requerimento recebido pelo Tribunal Regional 

Federal em 06/06/2017.

Dessa forma, entendo que os referidos honorários já integram a 

universalidade de bens que constitui a herança do causídico, devendo, 

portanto, os requerentes habilitarem seus respectivos créditos nos autos 

da ação de inventário do de cujus.

Tudo cumprido, arquive-se com as cautelas de estilo.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 29 de junho de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 65534 Nr: 1387-03.2014.811.0091

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ECBdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KGTD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Shirlene Benites Bognar - 

OAB:MT 16.211

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 65534 - Autos n. 1387-03.2014.811.0091

 SENTENÇA

Vistos e examinados.

Trata-se de ação de Divórcio Direto c/c Regulamentação de Visitas 

ajuizada por Edelcio Carlos Bandeira da Silva em desfavor de Ketley 

Gabriel This Dettemborn.

Diante da certidão de fl. 47, não foi possível a intimação pessoal do autor 

por não residir mais na comarca, e se encontra em endereço não sabido.

À fl. 49 o Ministério Público pugnou pela extinção do feito.

É o relato do necessário.

 Fundamento e Decido.

Tendo em vista que a parte autora da ação não reside mais na comarca e 

não informou novo endereço, impossibilitando sua intimação pessoal, 

torna-se forçoso o julgamento do feito sem resolução de mérito, ante o 

abandono da causa pela parte autora.

Ante o exposto, JULGO E DECLARO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 485, III, do Código de 

Processo Civil.

CONDENO a parte autora ao pagamento das custas e despesas 

processuais.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe.

Ciência ao Ministério Público.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Nova Monte Verde/MT, 28 de junho de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 61746 Nr: 1231-83.2012.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAIR GERONIMO TORRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jobé Barreto de Oliveira - 

OAB:8404/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 61746 - Autos n. 1231-83.2012.811.0091

 Vistos e etc.

Chamo feito à ordem.

Tendo em vista que devidamente intimada para se manifestar quanto aos 

cálculos apresentados pelo do INSS às fls. 86/88, o autor apresentou 

concordância em 13/12/2015 (fl. 106), ou seja, anterior à sentença de 

extinção de fl. 105, chamo o feito à ordem para tornar sem efeito a 

referida sentença.
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Ainda, HOMOLOGO os cálculos apresentados pelo INSS às fls. 86/88, 

para que surtam os seus efeitos jurídicos legais.

Intimem-se as partes acerca da presente decisão.

Sendo assim, proceda-se o cumprimento da Requisição de Pequeno 

Valor-RPV, ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, um em nome do 

advogado constituído, referente aos seus honorários sucumbenciais, e 

outro em nome da parte autora, relativamente ao benefício previdenciário, 

em consonância com os cálculos já homologados e encartados à fl. 88.

Ressalto, a desnecessidade de atualização dos cálculos, tendo em vista 

que quando da requisição de pequeno valor, o Tribunal Regional Federal 

efetuará a atualização dos valores devidos desde a última atualização até 

a data da transferência dos valores, afastando assim, qualquer prejuízo 

ao exequente.

Informado nos autos o depósito da quantia correspondente ao crédito, 

determino a expedição dos respectivos alvarás de levantamento, um em 

nome do advogado constituído e outro em nome da parte autora.

Após, devidamente cumprido o acima determinado, arquivem-se os autos, 

com as baixas e cautelas de estilo.

Intimem-se.

Nova Monte Verde/MT, 27 de junho de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 38094 Nr: 1208-45.2009.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco Ferreira Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo de Freitas Rodrigues - 

OAB:12424-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 38094 – Autos n. 1208-45.2009.811.0091

Vistos, etc.

Intimem-se as partes para se manifestarem quanto ao aproveitamento das 

provas já produzidas nos autos, no prazo de 15 dias.

Caso entendam a produção de outras além das já constantes, devem 

demonstrar a relevância e necessidade da prova que pretende produzir e 

em que medida esclarece os fatos além do que já contido nos autos.

Após, concluso.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 29 de junho de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 60492 Nr: 325-93.2012.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Irene Zupelli Arruda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Pereira dos Santos - 

OAB:13388/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 60492 – Autos n. 325-93.2012.811.0091

Vistos, etc.

Intimem-se as partes para se manifestarem quanto ao aproveitamento das 

provas já produzidas nos autos, no prazo de 15 dias.

Caso entendam a produção de outras além das já constantes, devem 

demonstrar a relevância e necessidade da prova que pretende produzir e 

em que medida esclarece os fatos além do que já contido nos autos.

Após, concluso.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 29 de junho de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 62016 Nr: 171-41.2013.811.0091

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Vale do Juruena

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Construlider Materiais para Construção LTDA 

ME, José Mario Martins Bortolette, Maria Luiza de Oliveira Bortolette

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:MT 9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 62016 - Autos n. 171-41.2013.811.0091

Vistos, etc.

Intime-se a parte exequente para apresentar matrícula atualizada do imóvel 

no prazo de 15 dias.

Após, concluso.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 29 de junho de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 64934 Nr: 893-41.2014.811.0091

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edson José de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosimar Laranjeira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Scatambuli Sicuto - 

OAB:MT 16343, Sandro Nasser Sicuto - OAB:5126-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Maurício Alves 

Atiê - OAB:12.518 GO

 Código 64934 - Autos n. 893-41.2014.811.0091

Vistos, etc.

Intime-se a parte exequente para apresentar matrícula atualizada do imóvel 

no prazo de 15 dias.

Após, concluso.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 29 de junho de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 32550 Nr: 1126-53.2005.811.0091

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WVML, Gislaine Manteli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Adauto Barbosa Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lana Mara Bueno Ferreira 

Oliveira - OAB:8828/MT, Shirlene Benites Bognar - OAB:MT 16.211

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eloi Francisco Vieira - 

OAB:252213

 DEFIRO requerimento de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação 

(CNH) e o bloqueio dos cartões de crédito do executado até o pagamento 

da presente dívida.Oficie-se ao DETRAN/MT na pessoa de seu 

responsável legal, para que tomem as medidas necessárias para 

suspensão da habilitação do executado.Oficiem-se às empresas 

operadoras de cartão de crédito Mastercard, Visa, Elo, Amex e Hipercard, 

para suspender/bloquear os cartões do executado.Oficie-se ao Cartório 

competente desta Comarca, para promover o protesto, bem como os 

órgãos de proteção ao crédito SCPC e SERASA para negativação do 

nome do executado, encaminhando-se em anexo aos respectivos ofícios 

a serem expedidos, cópia do pronunciamento judicial a ser protestado, 

cópia da planilha do débito atualizado para constar no protesto, devendo 

ser informado a este juízo o cumprimento desta determinação.No mais, 

compra-se conforme determinado à fl. 143.Intime-se.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.Nova Monte Verde/MT, 27 de junho de 

2018.BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇAJuiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 38166 Nr: 1278-62.2009.811.0091

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: IAB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nícolas Massaharu Ishitani - 

OAB:15.285

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thiago Pereira dos Santos - 

OAB:13388/MT

 Código 38166 – Autos n. 1278-62.2009.811.0091

Vistos, etc.

Intime-se a requerida, na pessoa de seu curador, para se manifestar 

quanto ao pedido de desistência da ação às fls. 43, no prazo de 05 dias.

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e voltem conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 27 de junho de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 73712 Nr: 1037-10.2017.811.0091

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wagner Porfírio de Deus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mario Nicola

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Pereira dos Santos - 

OAB:13388/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 0001037-10.2017.811.0091 (Código 73712)

 Decisão

Vistos, etc.

Trata-se de reiteração do pedido liminar em Ação Cautelar Antecedente de 

Busca e Apreensão proposta por Wagner Porfirio de Deus em face de 

Mario Nicola, todos qualificados nos autos.

Pretende o autor a concessão da liminar de busca e apreensão do veículo 

Reboque Noma RB1E2E22CM, ano e modelo de fabricação 199, cor cinza, 

chassi 9EP070830X1000176, renavam 71389640, em razão da má-fé do 

requerido ao receber o veículo como garantia sabendo que era de 

propriedade do requerente.

Conforme já registrado em decisão anterior, o autor não apresentou aos 

autos quaisquer documentos comprovando os fatos alegados, muito 

embora tenha juntado a declaração unilateral de venda do veículo.

Como se vê, não está presente, até o momento, os requisitos do art. 300 

do CPC, já que não demonstrado a existência de relação jurídica entre o 

requerente e requerido ou, eventualmente, entre Alencar Luis Antonelli 

Bordignon e o requerido ou entre este e Claudemir da Silva, motivo este 

que afasta a alegação de probabilidade do direito.

Do mesmo modo, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo 

não está devidamente comprovado, a se considerar que a celebração do 

contrato ocorreu há mais de cinco anos, em 17/05/2013.

Desta forma, mantenho a decisão anterior de indeferimento da medida 

liminar de busca e apreensão.

No mais, cumpra-se demais determinações contidas às fls. 34.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Nova Monte Verde, 27 de junho de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 66904 Nr: 349-19.2015.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARdLN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AILTON ANDRE ALBRING DOS 

SANTOS - OAB:21824/O

 Intimação do advogado nomeado Dr. Ailton André Albring dos Santos: 

"Vistos em correição.Ante a necessidade de adequação de pauta, 

redesigno a audiência para o dia 27/08/2018, às 16h.Expeça-se carta 

precatória, caso necessário.Intimem-se.Ciência ao Ministério 

Público.Cumpra-se."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 31003 Nr: 811-59.2004.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rivair dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Alves de Souza - 

OAB:23372/O

 Código 31003

 DESPACHO

Vistos, etc.

Tendo em vista o disposto no artigo 25, caput, do Estatuto do 

Desarmamento (Lei n. 10.826/03), bem como o constante no artigo 1º da 

Resolução n. 134/2011/CNJ , digam as partes, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sobre a necessidade de manutenção da vinculação ao presente feito da 

arma de fogo apreendida, cujo laudo se encontra às fls. 28.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 2 de julho de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 31870 Nr: 454-45.2005.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdenir Queroz da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thiago Pereira dos Santos - 

OAB:13388/MT

 Código 3187

 DESPACHO

Vistos, etc.

Tendo em vista o disposto no artigo 25, caput, do Estatuto do 

Desarmamento (Lei n. 10.826/03), bem como o constante no artigo 1º da 

Resolução n. 134/2011/CNJ , digam as partes, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sobre a necessidade de manutenção da vinculação ao presente feito da 

arma de fogo apreendida, cujo laudo se encontra às fls. 57.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 2 de julho de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 28737 Nr: 726-73.2004.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio de Souza Nunes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO ALVES DE SOUZA 

MELO - OAB:13964/O

 Código 28737

 DESPACHO

Vistos, etc.

Tendo em vista o disposto no artigo 25, caput, do Estatuto do 

Desarmamento (Lei n. 10.826/03), bem como o constante no artigo 1º da 

Resolução n. 134/2011/CNJ , digam as partes, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sobre a necessidade de manutenção da vinculação ao presente feito da 

arma de fogo apreendida, cujo laudo se encontra às fls. 47/48.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 2 de julho de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 61471 Nr: 1177-20.2012.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vandeli Aparecido Silva Sampaio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dionir Adriano Contreira - 

OAB:22337

 Código 61471

 DESPACHO

Vistos, etc.

Tendo em vista o disposto no artigo 25, caput, do Estatuto do 

Desarmamento (Lei n. 10.826/03), bem como o constante no artigo 1º da 

Resolução n. 134/2011/CNJ , digam as partes, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sobre a necessidade de manutenção da vinculação ao presente feito da 

arma de fogo apreendida, cujo laudo se encontra às fls. 46.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 2 de julho de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 69062 Nr: 1751-38.2015.811.0091

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elmo de Fretitas Arantes, Valdecir Gomes da Silva, 

Adelino Alessi, Marcio Ronald Postil Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Emiliano Gonçalves da Silva Filho, Outros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO RONALDO DE DEUS DA 

SILVA - OAB:13171/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Alves de Souza - 

OAB:23372/O

 Código 69062 - Autos n. 1751-38.2015.811.0091.

 Vistos, etc.

Diante da certidão retro e considerando a inexistência de núcleo de 

defensoria pública atuando nesta comarca, nomeio o Dr. Rodrigo Alves de 

Souza - OAB n. 23.372-O/MT como curador especial para representar em 

juízo os requeridos e confinantes citados por edital, conforme preceitua o 

art. 72, inciso II, do CPC.

Ressalto que os honorários advocatícios serão arbitrados em momento 

oportuno.

Ainda, intimem-se para que manifestem eventual interesse na causa a 

União, o Estado e o Município de Nova Bandeirantes, instruindo com cópia 

do mapa e do memorial descritivo do imóvel, para que, no prazo de 10 

(dez) dias, querendo, manifestem-se sobre eventual interesse na causa 

(artigo 246, §2º do Código de Processo Civil).

O prazo para contestar será contado na forma do art. 335 do CPC, 

observadas as prerrogativas previstas nos arts. 180 e 229 do mesmo 

diploma legal, iniciando-se na forma prevista no art. 231, CPC.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 27 de junho de 2018.

Bruno César Singulani França

Juiz Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 32633 Nr: 6-38.2006.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aldir Mascarello

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor de Justiça - Nova 

Monte Verde - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eron da Silva Lemes - 

OAB:MT 8358-B

 Código 32633

 DESPACHO

Vistos, etc.

Tendo em vista o disposto no artigo 25, caput, do Estatuto do 

Desarmamento (Lei n. 10.826/03), bem como o constante no artigo 1º da 

Resolução n. 134/2011/CNJ , digam as partes, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sobre a necessidade de manutenção da vinculação ao presente feito da 

arma de fogo apreendida, cujo laudo se encontra às fls. 27.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 2 de julho de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 65537 Nr: 1390-55.2014.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adão Castro Gonçalves, Francisco de Matos 

da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Shirlene Benites Bognar - 

OAB:MT 16.211, THIAGO ALVES DE SOUZA MELO - OAB:13964/O

 Código 65537

 DESPACHO

Vistos, etc.

Tendo em vista o disposto no artigo 25, caput, do Estatuto do 

Desarmamento (Lei n. 10.826/03), bem como o constante no artigo 1º da 

Resolução n. 134/2011/CNJ , digam as partes, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sobre a necessidade de manutenção da vinculação ao presente feito da 

arma de fogo apreendida, cujo laudo se encontra às fls. 77/80.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 2 de julho de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 33432 Nr: 799-74.2006.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jonas Durski

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor de Justiça - Nova 

Monte Verde - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Postiglione 

Buhrer - OAB:PR 25.633

 Código 33432

 DESPACHO

Vistos, etc.

Tendo em vista o disposto no artigo 25, caput, do Estatuto do 

Desarmamento (Lei n. 10.826/03), bem como o constante no artigo 1º da 

Resolução n. 134/2011/CNJ , digam as partes, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sobre a necessidade de manutenção da vinculação ao presente feito da 

arma de fogo apreendida, cujo laudo se encontra às fls. 34.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 2 de julho de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 40943 Nr: 682-10.2011.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriano Aparecido Firmino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cintia Laureano Leme - 

OAB:MT 6907

 Código 40943 – Autos n. 682-10.2011.811.0091

 Despacho

Vistos etc.

Analisando os autos, verifico que a defesa do acusado apresentou 

resposta à acusação às fls. 79/80, não suscitando preliminares.

Assim, não estando presentes as hipóteses de absolvição sumária 

prevista no artigo 397, do CPP (causas excludentes da ilicitude, causa 

excludente da culpabilidade, fato narrado não constitui crime e causas de 

extinção da punibilidade), designo audiência de instrução e julgamento 

para o dia 12/11/2018, às 14h, devendo ser intimadas as testemunhas 

arroladas pelo Ministério Público na exordial acusatória e pela defesa, 

assim como o réu, para eventuais esclarecimentos, acareações, 
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reconhecimento de pessoas e coisas e, ao final, interrogatório, tudo de 

acordo com o artigo 411 do CPP.

Expeça-se Carta Precatória, com o prazo de 60 dias, para inquirição das 

testemunhas que residirem em outra Comarca, intimando-se as partes por 

meio de seus patronos da expedição da missiva .

 Intime-se o réu.

Façam-se as intimações necessárias. Ciência ao Ministério Público e à 

defesa.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 19 de junho de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

Comarca de Nova Ubiratã

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 55720 Nr: 736-83.2015.811.0107

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONALDO VILELA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALE DO RIO FERRO S/A PECUÁRIA, 

AGRICULTURA E COMÉRCIO, SAMOEL ATLAS, ELSA MARIA ORFALI DE 

ATLAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBSON RONDON OURIVES - 

OAB:4998-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEVY DIAS MARQUES - 

OAB:5828/MS, OSVALDO PEREIRA BRAGA - OAB:6013/MT, RENATO 

GOMES NERI - OAB:2051-OAB/MT

 Nos termos da legislação vigente, procedo a intimação do advogado da 

parte autora para apresentar endereço atualizado do autor, e em se 

tratando de endereço fora desta Comarca,desde logo procedo a intimação 

da parte Requerida para efetuar o pagamento do preparo da Carta 

Precatória a ser expedida com finalidade de INTIMAÇÃO da Parte AUTORA 

para prestar seu depoimento pessoal. A guia de Pagamento pode ser 

emitida no Site do TJMT, no link "Emissão de Guias Online", na opção 

"Primeira Instância Fórum/Comarcas - Carta Precatória".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 62059 Nr: 415-77.2017.811.0107

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ademir Ferreira de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOISES FERREIRA JUNIOR - 

OAB:46338

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO O ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA QUE, NO PRAZO DE 

15 DIAS, APRESENTE A SUA IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 51481 Nr: 811-93.2013.811.0107

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MATRINCHÃ TRANSMISSORA DE ENERGIA (TP NORTE)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR REOLON, ADRIANA FERREIRA DOS 

SANTOS REOLON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Coli Pedreira Vianna - 

OAB:82780, CRISTIANO AMARO RODRIGUES - OAB:84933 , Fabio 

Adresa Bastos - OAB:30773, JULIANO JUNQUEIRA DE FARIA - 

OAB:84646 , MARCOS EDMAR RAMOS ALVARES DA SILVA - 

OAB:110856 , MARILENE MAGALHÃES DE OLIVEIRA RODRIGUES - 

OAB:11.746, MATHEUS ARANTES ROSAS - OAB:MG/150.091

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Compulsando os autos, verifico que não há informações quanto ao 

número do CPF, nome da mãe, data de nascimento e/ou número de título de 

eleitor da parte requerida ADRIANA FERREIRA DOS SANTOS REOLON e 

considerando que para a realização de busca de endereços é 

indispensável, intime-se a parte requerente para, informar os referidos 

dados, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Após, retornem os autos conclusos para proceder às buscas 

necessárias.

No mais, considerando que a Defensoria Pública Estadual deixou de 

operar nesta comarca, nomeio para atuar na qualidade de Advogado 

dativo da parte requerida, o i. Causídico Dr. Renato Negrão Barbosa 

Junior, OAB/MT 22228/A.

Às providências.

Comarca de Novo São Joaquim

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 74658 Nr: 710-88.2015.811.0106

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS CESAR DE FARIAS, Monica Bueno 

Camara Faria

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente processo a fim 

de intimar a parte Exequente para que providencie a juntada da guia 

referente ao pagamento informado na f. 78, tendo em vista a necessidade 

de seus dados para o cadastro do da diligência no sistema Central de 

Pagamento de Diligências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 79310 Nr: 454-43.2018.811.0106

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WEdSJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Royttmen Pires da 

Silva - OAB:MT 13983/A

 Ex positis, com fulcro nos Arts. 310, 312 e 316, todos do Código de 

Processo Penal, INDEFIRO O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO 

PREVENTIVA pleiteada pelo acusado WILSON EVANGELISTA DA SILVA 

JUNIOR, e mantenho a prisão preventiva do mesmo, nos termos da 

decisão que a decretou, resguardando a garantia da ordem pública, por 

sua necessidade à instrução processual e para assegurar a aplicação da 

lei penal;SIRVA-SE a presente decisão como CARTA PRECATÓRIA, 

d e v e n d o  s e r  e n c a m i n h a d a  a  C o m a r c a  d e  A g u a 

Boa/MTINTIMEM-SE.CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 78062 Nr: 974-37.2017.811.0106

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MGJF, VGJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JFC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Yann Dieggo Souza 

Timótheo de Almeida - OAB:MT 12.025

 Em contato com a 4º Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, 

verifiquei que a Carta Precatória (nº 280000) distribuída com a finalidade 

de efetuar a Prisão do Executado Sr. Jony Freitas Costa foi devidamente 

cumprida no dia 21.06.2018 e este se encontra atualmente recolhido na 

Cadeia Pública daquela cidade.

Portanto, tendo em vista o teor da certidão de fls. 87 e ante a ausência de 
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Defensor Público nesta comarca, NOMEIO o advogado Dr. Douglas 

Rodrigues Martins para exercer a defesa do réu, devendo intervir com 

brevidade no feito, tendo em vista a prisão comunicada.

Para tanto, fixo os honorários advocatícios em 01 URH, conforme tabela 

da OAB/MT, valor este que poderá ser reduzido em razão do 

encerramento precoce do feito e do zelo empregado pelo profissional.

INTIME-SE, com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 77815 Nr: 818-49.2017.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Helena Candida de Macedo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco BMG S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Flávia Almeida Moura Di 

Latella - OAB:MG 109.730, Marcelo Tostes de Castro Maia - 

OAB:MG 63.440

 Sendo assim, preenchidos os requisitos legais, nos termos do artigo 300 

do Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido de tutela provisória e 

DETERMINO à empresa ré que providencie, no prazo de 05 (cinco) dias a 

contar da intimação, a SUSPENSÃO da reserva a margem consignada e 

CESSE imediatamente as cobranças indevidas do Cartão de Crédito (RMC) 

no benefício da autora, referente aos valores discutidos nestes autos, 

bem como se ABSTENHA de inserir o nome da autora ao Serviço de 

Proteção ao Crédito, até julgamento final do processo ou alteração das 

circunstâncias fáticas que justificaram o presente provimento, em atenção 

à cláusula rebus sic standibus.Em caso de descumprimento, FIXO multa 

diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), até o limite de 40 salários 

mínimos.INTIMEM-SE as partes.CUMPRA-SE.”Após a decisão acima 

proferida o requerido apresentou sua contestação às fls. 48/91, 

(protocolada no dia 13/03/2018), bem como às fls. 93/100 (protocolo de 

14/05/2018), juntou cópia da petição do Recurso de Agravo de 

Instrumento, comprovante de sua Interposição e a relação dos 

documentos que instruíram o recurso.Ainda, informo que não foram 

proferidas novas decisões.Os autos retornaram da Secretaria apenas 

nesta data (28/06/2018) com a finalidade de responder o pedido de 

informações. Era o que me cumpria informar.Coloco-me à disposição de 

Vossa Excelência para prestar qualquer outra informação que entenda 

necessária.Aproveito o ensejo para protestar meus votos de estima e 

consideração.Atenciosamente,Luciene Kelly Marciano RoosJuíza de 

Direito em substituição legal

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 75395 Nr: 297-41.2016.811.0106

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dinalva Ferreira Barros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): DINALVA FERREIRA BARROS, Cpf: 

61725153149, Rg: 984689, Filiação: Deuzalina Pintos Barros e Damião 

Pinto Barros, data de nascimento: 21/07/1967, brasileiro(a), natural de 

Caiaponia-GO, convivente, comerciante, Telefone 66 8137 8958. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: A denunciada supostamente mantinha estabelecimento 

em que ocorria exploração sexual, com o intuito de obter lucro, alugando 

quartos para que ocorressem programas sexuais, bem como participando 

diretamente do lucro gerado pela venda de bebidas alcólicas, tendo sido 

denunciado nas sanções dos artigos 229 e 230 c/c art. 69 do Código 

Penal.

Despacho: Tendo em vista que a suspeita encontra-se em local incerto e 

não sabido, DEFIRO o pedido de fls. 100 e DETERMINO a sua citação por 

edital, nos termos dos artigos 361e 365, ambos do CPP.CUMPRA-SE.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Thalita Araújo dos 

Santos Cruz, digitei.

Novo São Joaquim, 28 de fevereiro de 2018

Wilmar Barbosa Cruz Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 78428 Nr: 25-76.2018.811.0106

 AÇÃO: Adoção->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: HACR, KFR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Yann Dieggo Souza Timótheo 

de Almeida - OAB:MT 12.025

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente processo a fim 

de intimar a parte Autora para que adote as providências necessárias 

para viabilizar a citação no prazo de dez dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 75818 Nr: 535-60.2016.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CBM, ASBM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INdSS-I

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Martin Spohr - OAB:MT 

2.376, Moacir Jesus Barboza - OAB:MT 10.753/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, e da Ordem de Serviço 1/2017, 

impulsiono o presente processo a fim de intimar o(a) Recorrido(a) para 

que apresente, querendo, contrarrazões no prazo legal.

Após, remeta-se os autos à Egrégia Instância Superior.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 68190 Nr: 148-89.2009.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosa Imar da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Moacir Jesus Barboza - 

OAB:MT 10.753/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente processo a fim 

de intimar a parte Autora para que apresente, querendo, réplica à 

contestação apresentada, no prazo de quinze dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 77454 Nr: 550-92.2017.811.0106

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Rosa da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wande Alves Diniz - OAB:MT 

10.927

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, e da Ordem de Serviço 01/2017, 

impulsiono o presente processo convertendo-o em cumprimento de 

sentença, procedendo à alteração da capa dos autos.

Após, providencie-se a intimação da parte Credora para que manifeste 

acerca dos documentos juntados nas f. retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 76598 Nr: 17-36.2017.811.0106

 AÇÃO: Tutela e Curatela - Nomeação->Procedimentos Especiais de 
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Jurisdição Voluntária->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RGdO, EGdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Diniz - OAB:GO 32.799

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente processo a fim 

de intimar as Partes para que manifeste acerca do estudo psicossocial no 

prazo de quinze dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 71483 Nr: 783-31.2013.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Waldemar Cunha, Idrosina Nogueira Cunha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Ramón Grego Carnero, Cláudia do Carmo 

Grego, Liliana Maria Grego Forneris, Maria Socorro Carnero Bellon de 

Crego

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rober Caio Martins Ribeiro - 

OAB:14404 MT, Roberley Rodrigues Ribeiro - OAB:3022 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Royttmen Pires da 

Silva - OAB:MT 13983/A, George Mutran Neto - OAB:MG/101.023

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente processo a fim 

de intimar as Partes para que manifestem acerca da proposta de f. 

475-482 no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 78523 Nr: 81-12.2018.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ademir Jonas Machado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Royttmen Pires da Silva 

- OAB:MT 13983/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente processo a fim 

de intimar pessoalmente a parte Autora para que providencie o 

prosseguimento do feito no prazo de cinco dias, sob pena de extinção do 

processo e arquivamento dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 78569 Nr: 97-63.2018.811.0106

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DA, LJA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiano de Carvalho - OAB:PR 

61186

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente processo a fim 

de intimar a parte Autora para que manifeste quanto ao cumprimento do 

ato deprecado no prazo de quinze dias, tendo em vista o contido na f. 14.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 79274 Nr: 436-22.2018.811.0106

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TOT, Suzana Pereira de Oliveira Miranda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adalberto Ominloriowe Odzarana, Tarcísio Ore 

Tseremré

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leandro Jesus Pizarro 

Torrano - OAB:DP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista que se encontram presentes os requisitos e a 

documentação necessária, nos termos da legislação vigente, e da Ordem 

de Serviço 01/2017, impulsiono a presente carta precatória a fim de que 

seja ela cumprida na forma ordenada, servindo a cópia de mandado, 

devolvendo-se, ao depois, com as anotações de costume.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 79275 Nr: 437-07.2018.811.0106

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MLdS, Nicolina Lopes Miranda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lourival José de Freitas Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Silveira Ladeia - 

OAB:DP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista que se encontram presentes os requisitos e a 

documentação necessária, nos termos da legislação vigente, e da Ordem 

de Serviço 01/2017, impulsiono a presente carta precatória a fim de que 

seja ela cumprida na forma ordenada, servindo a cópia de mandado, 

devolvendo-se, ao depois, com as anotações de costume.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 79247 Nr: 424-08.2018.811.0106

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZÔNIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA TEREZA DE ALMEIDA DIAS FRANCO, 

Dalmo José Franco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO BORGES - 

OAB:6189

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista que se encontram presentes os requisitos e a 

documentação necessária, nos termos da legislação vigente, e da Ordem 

de Serviço 01/2017, impulsiono a presente carta precatória a fim de que 

seja ela cumprida na forma ordenada, servindo a cópia de mandado, 

devendo a parte Autora efetuar o pagamento da diligência do meirinho, na 

forma do Provimento 7/2017-CGJ, juntando o comprovante nos autos da 

carta precatória, devolvendo-se, ao depois, com as anotações de 

costume.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 75354 Nr: 265-36.2016.811.0106

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CPdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Royttmen Pires da 

Silva - OAB:MT 13983/A

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente processo a fim 

de intimar a Defensora da parte Autora para que retire nesta Secretaria a 

certidão de crédito expedida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 72440 Nr: 437-46.2014.811.0106

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R P de Araujo Atacado - ME, Lucilene Oliveira 

Soares Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lidiane Teixeira de Sousa - 

OAB:GO 35798

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente processo a fim 

de intimar a parte Exequente para que manifeste acerca do contido nas f. 

95-117 no prazo de quinze dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 72145 Nr: 341-31.2014.811.0106

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rinaldo Pereira de Araújo, Lucilene Oliveira 

Soares Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Royttmen Pires da 

Silva - OAB:MT 13983/A, Lidiane Teixeira de Sousa - OAB:GO 35798

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente processo a fim 

de intimar a parte Exequente para que manifeste acerca do contido nas f. 

139-162 no prazo de quinze dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 78001 Nr: 938-92.2017.811.0106

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Fernando Souza Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wande Alves Diniz - OAB:MT 

10.927

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente processo a fim 

de intimar a parte Requerida para que apresente suas alegações finais no 

prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 75043 Nr: 108-63.2016.811.0106

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FSdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EAGS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Paula Diniz - OAB:GO 

32.799

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente processo a fim 

de intimar a parte Requerida acerca da sentença de f. 41-42, tendo em 

vista o nome da sua defensora não haver constado da publicação de f. 

43, cujo dispositivo segue transcrito:

 "I. Ante todo o exposto, julgo IMPROCEDENTES os pedidos veiculados na 

inicial e extingo o feito com julgamento de mérito, nos termos do art. 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil.

II. Condeno a parte autora ao pagamento de custas e honorários 

advocatícios, os quais arbitro em 10% sobre o valor da causa, suspensa 

a exigibilidade vez que a parte é beneficiária da justiça gratuita (art. 98, 

§3º, CPC).

III. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 IV. Após, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se o feito, com as 

baixas e anotações de praxe."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 79167 Nr: 385-11.2018.811.0106

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL SA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rui Marques da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista que se encontram presentes os requisitos e a 

documentação necessária, nos termos da legislação vigente, e da Ordem 

de Serviço 01/2017, impulsiono a presente carta precatória a fim de que 

seja ela cumprida na forma ordenada, servindo a cópia de mandado, 

devendo a parte Autora efetuar o pagamento da diligência do meirinho, na 

forma do Provimento 7/2017-CGJ, juntando o comprovante nos autos da 

carta precatória, devolvendo-se, ao depois, com as anotações de 

costume.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 78765 Nr: 173-87.2018.811.0106

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Estelamar Terezinha Brunetta Hamida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Celso Jose Lins e Silva Alvarez Prado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Batista Damásio - 

OAB:MT 7.222/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente processo a fim 

de intimar a parte Autora para que providencie na forma por que fora 

intimada na f. 26, manifestando quanto ao cumprimento do ato deprecado, 

bem como para que conduza aos autos o comprovante do pagamento da 

diligência complementar do Sr. Oficial de Justiça no valor de R$ 1.068,00 

(mil e sessenta e oito reais).

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 8010478-62.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN NUNES CRUVINEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROYTTMEN PIRES DA SILVA OAB - MG111810 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente, e 

considerando a suspensão de expediente pela Portaria 841/2018-PRES, 

impulsiono o presente processo a fim de intimar as Partes acerca da 

audiência redesignada, cujos dados seguem abaixo. Tipo: Conciliação 

Sala: Conciliação Data: 03/09/2018 Hora: 09:15 (horário de Mato Grosso), 

a ser realizada na sede do Fórum, localizada na Rua 31 de março, 550, 

Bairro: Jardim das Palmeiras, Cidade: Novo São Joaquim-MT, CEP: 

78625-000 Novo São Joaquim, 3 de julho de 2018. WILMAR BARBOSA 

CRUZ Gestor de Secretaria

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000047-54.2017.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA DARCA MACEDO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SABEMI SEGURADORA SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO HACKMANN RODRIGUES OAB - RS0018660A (ADVOGADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente, e 

considerando a suspensão de expediente pela Portaria 841/2018-PRES, 

impulsiono o presente processo a fim de intimar as Partes acerca da 

audiência redesignada, cujos dados seguem abaixo. Tipo: Conciliação 

Sala: Conciliação Data: 03/09/2018 Hora: 09:30 (horário de Mato Grosso), 

a ser realizada na sede do Fórum, localizada na Rua 31 de março, 550, 

Bairro: Jardim das Palmeiras, Cidade: Novo São Joaquim-MT, CEP: 

78625-000. Novo São Joaquim, 3 de julho de 2018. WILMAR BARBOSA 

CRUZ Gestor de Secretaria

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 8010138-21.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

SELMA MADALENA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT0007627S-A 

(ADVOGADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente, 
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impulsiono o presente processo a fim de intimar as Partes acerca da 

audiência redesignada, cujos dados seguem abaixo. Tipo: Conciliação 

Sala: Conciliação Data: 06/08/2018 Hora: 16:00 (horário de Mato Grosso), 

a ser realizada na sede do Fórum, localizada na Rua 31 de março, 550, 

Bairro: Jardim das Palmeiras, Cidade: Novo São Joaquim-MT, CEP: 

78625-000. Novo São Joaquim, 3 de julho de 2018. WILMAR BARBOSA 

CRUZ Gestor de Secretaria

Comarca de Paranaita

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 80162 Nr: 1254-07.2018.811.0095

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONILDO GRECO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO TRAMONTIN, JOAQUIM DOS 

SANTOS SILVA, Luiz Fernando da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISABETE APARECIDA DA S 

ARAUJO DA SILVA - OAB:8341

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do provimento nº56/07CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de abrir vista para requerente para manifestar-se quanto aos 

embargos à ação monitória juntados em 03/07/2018, no prazo de 15 

(quinze) dias, conforme art. 702, §5º do Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 80638 Nr: 1490-56.2018.811.0095

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JdCF, LdSM, EDCM

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISABELA REIS DE OLIVEIRA 

PORTELA - OAB:53397

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Primeiramente, ao dedilhar os autos verifica-se que a representante da 

parte autora, Sra. Jessica do Carmo Fernandes nasceu em 20/09/2000, 

portanto esta é maior de 16 e menor de 18 anos, caracterizando a 

incapacidade relativa, devendo ser assistida, conforme preconiza o artigo 

71 do Código de Processo Civil.

Assim, diante da irregularidade da representação processual e consoante 

com o disposto no artigo 76 do Código de Processo Civil, DETERMINO que 

a parte autora no prazo de 15 (quinze) dias proceda com a correção do 

polo ativo da presente demanda, devendo ser observada a penalidade do 

§1º, inciso I, do referido dispositivo legal.

 Ademais, em análise à inicial, constata-se a presença de documentos 

ilegíveis às fls. 13/14 e a falta de documentação referente à infante Eloáh 

do Carmo Medeiros.

Portanto, INTIME-SE a parte autora para que, no mesmo prazo de 15 

(quinze) dias, proceda com a emenda à inicial, juntando a documentação 

necessária da infante Eloáh do Carmo Medeiros e os documentos ilegíveis 

das fls.13/14.

Ressalta-se que o não atendimento das providências declinadas 

acarretará no indeferimento da inicial (NCPC, art. 321, parágrafo único).

Decorrido o prazo com ou sem manifestação, certifique-se.

Após, voltem-me os autos conclusos.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Comarca de Pedra Preta

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 45432 Nr: 1193-16.2014.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sandro Biasi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Retifica Serra Dourada

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilberto Machado Custódio - 

OAB:MT/6.435

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Camilla Lima Tomaz 

Medeiros - OAB:MT/18.263, Edmar Porto Souza - OAB:MT/7250

 Vistos etc.

Nos termos do artigo 343, §1, do Código de Processo Civil, intime-se a 

parte requerente para resposta a reconvenção apresentada pelo 

requerido às fls. 82/97, no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e 

venham-me os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 45432 Nr: 1193-16.2014.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sandro Biasi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Retifica Serra Dourada

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilberto Machado Custódio - 

OAB:MT/6.435

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Camilla Lima Tomaz 

Medeiros - OAB:MT/18.263, Edmar Porto Souza - OAB:MT/7250

 Vistos etc.

Tendo em vista que a presente lide versa sobre direito que admite 

transação, com fulcro no art. 331 do CPC, designo audiência de tentativa 

de conciliação para o dia 06 de Abril de 2016, às 09h30min, a ser 

realizada no núcleo de conciliação dessa comarca.

Intimem-se as partes a fim de que compareçam à audiência, 

acompanhados de seus advogados.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 17689 Nr: 654-89.2010.811.0022

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Neide Maria Canfild -ME, Neide Maria Canfild

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Junior - 

Procurador do Estado - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria Eugenia Furtado - 

OAB:16.889/SC

 Vistos etc.

Indefiro o pleito de fls. 36, tendo em vista que a parte autora não 

demonstrou nos autos, o esgotamento dos meios ao seu alcance.

Desta feita, intime-se o exequente para informar a este Juízo bens em 

nome do executado passiveis de penhora, bem como requer o que 

entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

arquivamento do processo, nos termos do artigo 40, caput, do Código de 

Processo Civil.

Após, decorrido o prazo com ou sem manifestação, certifique-se e 

venham-me os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Comarca de Poconé

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 120227 Nr: 1114-48.2016.811.0028
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 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Moacyr de Campos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Augusto Pereira Leite

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO EDUARDO DA COSTA E 

SILVA - OAB:13752/MT, Luis Lauremberg Eubank de Arruda - 

OAB:4.493-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO MARIO VIEIRA 

NETO - OAB:15948, Clovis Sguarezi Mussa de Moraes - OAB:14485, 

Jander Tadashi Babata - OAB:12.003-MT, Vittor Arthur Galdino - 

OAB:13.955

 Intimar para no prazo manifestar sobre a juntada do recurso de ref.76

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 129506 Nr: 4092-95.2016.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Teodora da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO FERREIRA GARCIA - 

OAB:7313/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar da juntada de ofício de ref.35

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 113169 Nr: 2445-02.2015.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosa Rodrigues Pano de Pádua

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giselia Silva Rocha - OAB:14241, 

Roque Pires da Rocha Filho - OAB:9.870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar da juntada de ofício de ref.36

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 118500 Nr: 629-48.2016.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BEATRIZ PAULA DA SILVA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO RIBEIRO ROCHA - 

OAB:13281

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro C. Alexandre dos 

Santos - OAB:13.431-B/MT

 Intimr para no prazo legal manifestar sobre a juntada de ref. 37

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 137870 Nr: 3178-94.2017.811.0028

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Atanasio Sebastião de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX JOSE SILVA - OAB:9053/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar para no prazo legal manifestar da juntade de ref.57 e 61

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 140724 Nr: 4439-94.2017.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Timótea Maria da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE CAMPOS LEITE - 

OAB:21005-/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar da juntada de ofício de ref.35

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 139998 Nr: 4014-67.2017.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Conceição Josefina dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE CAMPOS LEITE - 

OAB:21005-/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar da juntada de ofício de ref.33

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 141412 Nr: 4730-94.2017.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luzia Justina da Luz Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Telma Aparecida Palma 

Fernandes da Silva - OAB:19772/0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar da juntada de ofício de ref.26

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 142730 Nr: 5243-62.2017.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dalva Maria Rodrigues da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TELMA APARECIDA PALMA 

FERNANDES DA SILVA - OAB:19772/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar da contestação de ref.21

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 144312 Nr: 5902-71.2017.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Jose dos Santos Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar da juntada de ofício de ref.34

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 144573 Nr: 6004-93.2017.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gonçalo Nunes da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TELMA APARECIDA PALMA 

FERNANDES DA SILVA - OAB:19772/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar da juntada de ofício de ref.28

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 143410 Nr: 5567-52.2017.811.0028

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102874/7/2018 Página 791 de 859



Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Patricia Siqueira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BB- Administradora de Cartões de Crédito s/a

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA LUCIA DE SOUZA - 

OAB:9364-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19081-A/MT, Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14.258-A/MT

 Código: 143410

DESPACHO

VISTOS EM CORREIÇÃO,

Retifique-se o polo passivo da ação para fazer constar o Banco do Brasil.

 Especifiquem as partes, de forma fundamentada, as provas que 

pretendem produzir no prazo de 10 (dez) dias sob pena de preclusão 

devendo, no mesmo prazo, depositar o rol de testemunhas caso haja 

interesse na produção de prova oral.

Após, certifique-se se necessário e façam os autos conclusos.

Cumpra-se

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 89133 Nr: 1440-13.2013.811.0028

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Daycoval S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Carlos dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Roberto de Almeida 

Tavares - OAB:147.386/SP, Rafael Antonio da Silva - OAB:244.223/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcio Ribeiro Rocha - 

OAB:13.281/MT

 DESPACHO

VISTOS EM CORREIÇÃO,

Considerando que tramita em apenso Ação Revisional de Contrato c/c 

Consignação em Pagamento cód.88495, qual o ora Autor saiu vencido em 

sentença de primeiro grau e recorreu à segunda instancia, DETERMINO A 

SUSPENSÃO da presente demanda até o julgamento em Segunda Instancia 

do processo em apenso, com fundamento no art. 313, inciso V, alínea

 “a” do CPC.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 154313 Nr: 1994-69.2018.811.0028

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KCOS, LGOS, ELDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE DE LIMA MARTINS - 

OAB:20818/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR o autor acerca do inteiro teor da decisão de ref. 4, bem como 

intimação para comparecer em audiência de conciliação, a qual ocorrerá 

em 03 de Setembro de 2018, às 11h00min, conforme ref. 6.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 154248 Nr: 1975-63.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAIANE APARECIDA SILVA BISPO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE CAMPOS LEITE - 

OAB:21005-/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do advogado para pericía médica designada para o dia 06 de 

julho de 2018, às 08h30min a ser realizada nas dependências deste 

Fórum. Devendo comparecer com a parte autora na data da pericía, tendo 

em vista Portaria nº 856/2018-PRES fixando excepcionalmente o horário 

de expediente das unidades administrativas e judiciárias da Justiça 

Estadual de Mato Grosso, no dia 06/07/2018 (sexta-feira) das 7h às 11h.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 153849 Nr: 1822-30.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cecilia Romana Marques de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE CAMPOS LEITE - 

OAB:21005-/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do advogado para pericía médica designada para o dia 06 de 

julho de 2018, às 08h00min a ser realizada nas dependências deste 

Fórum. Devendo comparecer com a parte autora na data da pericía, tendo 

em vista Portaria nº 856/2018-PRES fixando excepcionalmente o horário 

de expediente das unidades administrativas e judiciárias da Justiça 

Estadual de Mato Grosso, no dia 06/07/2018 (sexta-feira) das 7h às 11h.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 153696 Nr: 1782-48.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gesmar José da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do advogado para pericía médica designada para o dia 06 de 

julho de 2018, às 07h45min a ser realizada nas dependências deste 

Fórum. Devendo comparecer com a parte autora na data da pericía, tendo 

em vista Portaria nº 856/2018-PRES fixando excepcionalmente o horário 

de expediente das unidades administrativas e judiciárias da Justiça 

Estadual de Mato Grosso, no dia 06/07/2018 (sexta-feira) das 7h às 11h.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 153475 Nr: 1702-84.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eslimar Faudi das Chagas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joedil Marciano Pires da Silva - 

OAB:10229/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do advogado para pericía médica designada para o dia 06 de 

julho de 2018, às 08h15min a ser realizada nas dependências deste 

Fórum. Devendo comparecer com a parte autora na data da pericía, tendo 

em vista Portaria nº 856/2018-PRES fixando excepcionalmente o horário 

de expediente das unidades administrativas e judiciárias da Justiça 

Estadual de Mato Grosso, no dia 06/07/2018 (sexta-feira) das 7h às 11h.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 79276 Nr: 1232-63.2012.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adelaide Carolina de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO DE AVILA FURIATI - 

OAB:

 INTIMAÇÃO do advogado para pericía médica designada para o dia 06 de 

julho de 2018, às 07h30min a ser realizada nas dependências deste 

Fórum. Devendo comparecer com a parte autora na data da pericía, tendo 

em vista Portaria nº 856/2018-PRES fixando excepcionalmente o horário 
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de expediente das unidades administrativas e judiciárias da Justiça 

Estadual de Mato Grosso, no dia 06/07/2018 (sexta-feira) das 7h às 11h.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 102017 Nr: 2453-13.2014.811.0028

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cervejaria Petropolis do Centro Oeste Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juliana Nunes de Almeida Cunha, Jocelma de 

Almeida Cunha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Otto Medeiros de Azevedo 

Junior - OAB:7683

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMANDO a parte autora para providenciar o depósito da diligência do 

Oficial de Justiça, para cumprimento de Mandado de Intimação de 

Sentença, no valor de R$ 239,15 ( duzentos e trinta e nove reais e quinze 

centavos), mediante emissão de guia de diligência, no seguinte endereço 

eletrônico: www.tjmt.jus.br > Serviços > Guias > Diligencias > Emissão de 

guia de diligência, devendo ser juntado o comprovante do pagamento nos 

autos, mediante petição, nos termos do Provimento nº 07/2017 - CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 120881 Nr: 1253-97.2016.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria do Carmo Lopes de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR as partes acerca da sentença de ref. 47.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 139828 Nr: 3952-27.2017.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Airton Nogueira Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Valter Ribeiro de Oliveira, Niracy de 

Souza Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jander Tadashi Babata - 

OAB:12003/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a parte autora ref.. a certidão do oficial de justiça ref.40

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010988-86.2014.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ELIETE APARECIDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA RANGEL OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 13 de agosto de 2018 as 

13:10h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012822-56.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

NILCEA SODRE DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANDER TADASHI BABATA OAB - MT0012003A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 13 de agosto de 2018 as 

13:20h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010393-87.2014.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARILEIDE ELIZABETH DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA GOMES DE OLIVEIRA OAB - MT24572-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 13 de agosto de 2018 as 

13:30h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014328-67.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

VITORINO TEODORO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 13 de agosto de 2018 as 

13:40h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8016547-53.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO SOUZA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO ANTONIO FACCHIN FILHO OAB - MT0013947A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO para audiência de conciliação designada para o dia 01 de 

agosto de 2018, às 14:50 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8016889-64.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE CLARINDO DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO para audiência de conciliação designada para o dia 01 de 

agosto de 2018, às 15:00 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000095-19.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

EDILZA MARIA DA SILVA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

GILCECLEIDE FATIMA DE OLIVEIRA OAB - MT0006607A (ADVOGADO)

MAURICIO BUENO MAGALHAES OAB - MT0007509A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 3 de dezembro de 2018 as 

13:00h

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8019135-33.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO DOS ANJOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO para audiência de conciliação designada para o dia 01 de 

agosto de 2018, às 15:10 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014463-45.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ELZO JESUS DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS LUIZ ALENCAR DE FREITAS OAB - MT0014245A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO para audiência de conciliação designada para o dia 01 de 

agosto de 2018, às 15:00 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014678-55.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

EMILIANA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8014678-55.2016.8.11.0028. REQUERENTE: EMILIANA DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 9.099/95. 

Fundamento e Decido. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S/A. Designada audiência de conciliação para o dia 21/11/2017, 

constatou-se ausência da parte requerente, embora intimada para o ato 

através de seu advogado. ANTE O EXPOSTO, opino pela EXTINÇÃO do 

presente processo sem julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 

54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em 

julgado, ao arquivo com as devidas anotações. Submeto os autos a MM.ª 

Juíza Togada para a apreciação, nos termos do art. 40 da lei 9.099/95. 

Viviany Cecilia Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA 

nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitada em 

julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013992-29.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

FRANKSILENE DA SILVA ROSA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO para audiência de conciliação designada para o dia 01 de 

agosto de 2018, às 15:40 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8017181-49.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LEONICE COSTA MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANILDO GONCALO COELHO OAB - MT0015682A (ADVOGADO)

PATRICIA CRISTINA PEREIRA LEITE OAB - MT18106/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 13 de agosto de 2018 as 

13:50h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010188-24.2015.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA DA SILVA MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RELINDES GOMES DA SILVA MAGALHAES OAB - MT0164710A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BARROS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME (REQUERIDO)

CERÂMICA SÃO GERALDO LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERGIO PAULA ASSUNCAO OAB - MT0011580A (ADVOGADO)

JATABAIRU FRANCISCO NUNES OAB - MT0004903A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8010188-24.2015.8.11.0028; Valor causa: R$ 31.520,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: VERA LUCIA DA SILVA MARTINS Parte Ré: 

REQUERIDO: BARROS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME, 

CERÂMICA SÃO GERALDO LTDA - ME Vistos etc. Trata-se de recurso de 

embargos de declaração interposto pela parte reclamada CERÂMICA SÃO 

GERALDO LTDA – ME contra sentença proferida no presente feito. Em 

breve síntese a parte alega contradição ao apreciar as provas 

apresentadas na ação e da não caracterização da responsabilidade 

solidária, em se tratando dos cheques depositados. A reclamada ingressa 

com Embargos de Declaração contra a sentença proferida e alega que a 

decisão não apreciou o feito corretamente. Os pontos apresentados foram 

analisados, enfatiza-se que não se prestam os embargos para rediscutir 

questões já apreciadas. Cuida lembrar que o magistrado não está obrigado 

a responder a todas as alegações das partes, quando já tenha 

encontrado motivos suficientes para, com segurança, proferir se 

veredicto, de forma fundamentada e desde que, não apresente resquícios 

de arbitrariedade, pois, está ele protegido pelo princípio da livre convicção, 

não estando, portanto, obrigado a ater-se aos fundamentos elencados por 

quaisquer dos litigantes ou discorrer de forma detalhada a todos os 

pontos e argumentos por eles suscitados. Neste sentido decidiu o Egrégio 

STF, ao exame da Petição nº 1.812 (AgRgEDcl) PR, Rel. o Min. Celso de 

Mello: Embargos de declaração Caráter infringente Inadmissibilidade 

Inocorrência dos pressupostos de embargabilidade Embargos rejeitados. 

Os embargos de declaração destinam-se, precipuamente, a desfazer 

obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que 

eventualmente se registrem no acórdão proferido pelo Tribunal. 

Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando, inexistentes 

os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade 

(CPC, art. 535), vem tal recurso, com desvio de sua específica função 

jurídico-processual, a ser utilizado com a finalidade de instaurar, 

indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já 

apreciada pelo Tribunal. Precedentes. O recurso de embargos de 
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declaração não tem cabimento, quando, a pretexto de esclarecer uma 

inocorrente situação de obscuridade, contradição ou omissão do acórdão, 

vem a ser utilizado com o objetivo de infringir o julgado.? (Revista 

Trimestral de Jurisprudência, vol. 173, p.29). Nesse sentido também, 

segundo os Eg. Tribunais é a orientação jurisprudencial dominante: É 

incabível, nos declaratórios, rever a decisão anterior reexaminando ponto 

sobre o qual já houve pronunciamento, com inversão, em conseqüência, 

do resultado final. Nesse caso, há alteração substancial do julgado, o que 

foge ao disposto no art. 535 e incisos do CPC?. (RSTJ 30/412). Ante o 

exposto e por tudo mais que dos autos consta, opino pelo conhecimento 

dos embargos de declaração, porque são tempestivos e no mérito opino 

pelo NÃO ACOLHIMENTO. Sem custas ou honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. 

Transitada em julgado, ao arquivo com as devidas providencias. Submeto 

os autos ao MM. Juiz Togado para a apreciação nos termos do art. 40 da 

Lei n. 9.099/95. Carla Caroline de Paula Rocha Juíza Leiga Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Gerardo Humberto Alves 

Silva Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012534-11.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO GUEDES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RELINDES GOMES DA SILVA MAGALHAES OAB - MT0164710A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 13 de agosto de 2018 as 

14:00h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012697-88.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOLISMARA DE SENE E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO PAULA ASSUNCAO OAB - MT0011580A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 13 de agosto de 2018 as 

14:10h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013143-91.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

TAMIS GONCALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILCECLEIDE FATIMA DE OLIVEIRA OAB - MT0006607A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 13 de agosto de 2018 as 

14:20h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010715-10.2014.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

NAYANE MAYRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 13 de agosto de 2018 as 

14:30h.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 125402 Nr: 2585-02.2016.811.0028

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wagner Wilton do Carmo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Lauremberg Eubank de 

Arruda - OAB:4.493-MT

 Ex Positis, DEIXO de receber o recurso de apelação interposto pelo réu, 

dada a inaplicabilidade as hipóteses previstas no art. 82 da Lei 9.099/95, 

bem como ante a inobservância dos requisitos do § 1º do mesmo 

dispositivo legal. E, consequentemente por restar serôdio.Em tempo, defiro 

o requerimento do representante do Ministério Público Estadual, razão pela 

qual determino que a secretaria deste juízo proceda o encaminhamento 

dos autos à Depol para, no prazo de 30 (trinta) dias, providenciar a 

juntada do ‘Caderno de Anotações’ descrito no termo de apreensão.Com a 

respectiva juntada, renove-se vista ao Parquet e, em seguida, 

imediatamente conclusos.Intime-se.Notifique-se.Às providências.

Comarca de Porto Alegre do Norte

Diretoria do Fórum

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 77826 Nr: 1563-73.2017.811.0059

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: JdSL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EHdSa"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Juntada de Mandado de Notificação e Certidão Negativa.

1ª Vara

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 66087 Nr: 1757-10.2016.811.0059

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jader Francisco Dei Ricardi - 

OAB:12994/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valter da Silva Costa - 

OAB:9704-A MT

 Certifico para os devidos fins, que a sentença proferida nestes autos, 

transitou em julgado para as partes, sem interposição de recursos. O 

referido é verdade e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 82097 Nr: 4288-35.2017.811.0059

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jorge Lopes de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVANA MARIA LAVES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA COLLODETE DO 

NASCIMENTO - OAB:1771

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUILHERME RIBEIRO RIGON - 

OAB:

 Intimação da parte autora por meio de seu advogado, para no prazo legal, 

apresentar impugnação à contestação.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 82097 Nr: 4288-35.2017.811.0059

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jorge Lopes de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVANA MARIA LAVES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA COLLODETE DO 

NASCIMENTO - OAB:1771

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUILHERME RIBEIRO RIGON - 

OAB:

 Intimação da parte autora por meio de seu advogado, para no prazo legal, 

apresentar impugnação à contestação.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 98544 Nr: 1790-29.2018.811.0059

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RCAdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PTN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS VINICIUS ALMEIDA 

GUERRA - OAB:23483/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUILHERME RIBEIRO RIGON - 

OAB:

 Intimação da parte autora por meio de seu advogado, para no prazo legal, 

apresentar impugnação à contestação.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 94647 Nr: 11945-28.2017.811.0059

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: APV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SVdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que o executado Sandoval Valério da Silva, 

compareceu nesta secretaria, nesta data, informando que não tem 

advogado nem condições para contratar um, e que foi na defensória 

pública desta Comarca, e foi informado que não poderiam patrocinar sua 

defesa, visto que a exequente é assistida pela defensrória pública, razão 

pela qual, solicita deste Juízo a nomeação de um advogado para fazer sua 

defesa. O referido é verdade e dou fé.

2ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 45021 Nr: 839-11.2013.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vilmar Mendes Fernandes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): União - Comercio de Importação e Exportação 

Ltda, Serasa Centralização de Serviços de Bancos S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexsandro Carvalho - 

OAB:14375/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14992-A/MT

 Diante de todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido contido na 

inicial com relação à empresa ré Serasa S/A, julgando o feito com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo 

Civil.Com relação à primeira requerida, União Comércio de Importação e 

Exportação, conforme dito alhures, indefiro a petição inicial, em razão da 

ausência de indicação do endereço correto da ré.Em razão de tudo o que 

foi dito, revogo a liminar concedida por meio da decisão contida nas folhas 

48/50.Condeno o autor ao pagamento de honorários em favor do 

advogado da empresa requerida Serasa no percentual de 10% (dez por 

cento) do valor atribuído à causa.Intimem-se as partes.Com o trânsito em 

julgado da sentença, arquivem-se os autos na condição de findos.Porto 

Alegre do Norte/MT, 26 de junho de 2018.Marcos André da SilvaJuiz 

Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 45021 Nr: 839-11.2013.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vilmar Mendes Fernandes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): União - Comercio de Importação e Exportação 

Ltda, Serasa Centralização de Serviços de Bancos S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexsandro Carvalho - 

OAB:14375/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14992-A/MT

 Diante de todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido contido na 

inicial com relação à empresa ré Serasa S/A, julgando o feito com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo 

Civil.Com relação à primeira requerida, União Comércio de Importação e 

Exportação, conforme dito alhures, indefiro a petição inicial, em razão da 

ausência de indicação do endereço correto da ré.Em razão de tudo o que 

foi dito, revogo a liminar concedida por meio da decisão contida nas folhas 

48/50.Condeno o autor ao pagamento de honorários em favor do 

advogado da empresa requerida Serasa no percentual de 10% (dez por 

cento) do valor atribuído à causa.Intimem-se as partes.Com o trânsito em 

julgado da sentença, arquivem-se os autos na condição de findos.Porto 

Alegre do Norte/MT, 26 de junho de 2018.Marcos André da SilvaJuiz 

Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 47825 Nr: 3604-52.2013.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Thelma Campos de Abreu - ME, Thelma 

Campos de Abreu, Hilário Avelar

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056, Mauro Paulo Galera Mari - OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos, a fim de intimar a parte autora para manifestar 

acerca da juntada de fls 73/74, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 43779 Nr: 3549-38.2012.811.0059

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilson Pereira de Castro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria - Geral Federal - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ronia Maria Barros 

Milhomem - OAB:8242

 Processo nº. 3549-38.2012.811.0059 (Código: 43779)

Aqui se tem embargos à execução opostos pelo Instituto Nacional do 

Seguro Social – INSS em face de Nilson Pereira de Castro.

Tendo vista que foi prolatada sentença nestes autos, restituo os autos à 

Secretaria para que prossiga com os cumprimentos.

 Seja certificado eventual trânsito em julgado.
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 Sendo tudo cumprido, remetam-se os autos ao arquivo, na condição de 

findo.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Porto Alegre do Norte (MT), 14 de Maio de 2018.

Marcos André da Silva

Juiz Substituto

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 88999 Nr: 8683-70.2017.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gustavo Alves da Silva, Marcos Dyone 

Ferreira Diniz, Bruno Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Consta dos autos que Gustavo Alves da Silva, por intermédio de sua 

defesa técnica, pugnou pela autorização e, consequente determinação, 

que ele possa ir a agência bancária da Caixa Econômica Federal realizar o 

saque do PIS/PASEP em sua conta vinculada. Instruindo o pedido, foram 

anexados extratos bancária, bem como procuração, a qual daria poderes 

que seu advogado possa realizar a aludida transação bancária.

 É o que importar relatar. Decido.

Considerando os problemas relacionados a efetivo insuficientes de 

agentes prisionais lotadas na Cadeia Pública desta Comarca, em que seja 

um direito o segregado o saque de verbas ou indenização em sua conta 

bancária, a operacizalicação de tal medida restara prejudicada, tendo em 

vista o escasso número de agentes penitenciários lotados na Cadeia 

Pública desta Comarca.

 Diante isso, autorizado que o causídico Tiago Ferreira de Morais, inscrito 

nos quadros da OAB/MT sob o nº. 22588/O, proceda com o levantamento 

e transferência dos valores constantes em nome do segregado Gustavo 

Alves da Silva, relativos ao PIS/PASEP.

Cumpra-se, SERVINDO ESSA DECISÃO COMO MANDADO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 81671 Nr: 3981-81.2017.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tatiele Martins da Silva, Maicon dos Santos, 

vulgo "Marquinho", Raiana Thais Silva Alarcon, Evair Pereira de Abreu

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA DIAS DE ARRUDA 

VOLTOLINE - OAB:22084/MT, Luiz Octavio Moraes Martins - 

OAB:43809/GO, MARIA LUCIA VIANA SALES - OAB:5913 -B, Raphael 

Prajnatara Balbino da Silva - OAB:20340/MT, SAMUEL GOMES 

MACHADO DE SOUZA - OAB:, TARCISIO JORGE SILVA ALMEIDA - 

OAB:MT 22127-A

 Tendo em vista a apresentação das contrarrazões recursais 

apresentadas pelo Ministério Público, conforme se depreende da petição 

contida na referência 235, determino a remessa dos autos à Superior 

Instância, para análise dos recursos interpostos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 102453 Nr: 3909-60.2018.811.0059

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilmar Martins dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: deusiano ferreira dos santos - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Deusiano Ferreira dos 

Santos - OAB:MT6883-A

 Cumprida a diligência, devolvam-se os autos ao Juízo deprecante.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 102967 Nr: 4273-32.2018.811.0059

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do estado de Paraná

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Inacio Gelinski

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabrício M. Franciosi de 

Almeida - OAB:PR74156

 Cumprida a diligência, devolvam-se os autos ao Juízo deprecante.

Comarca de Porto dos Gaúchos

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 13471 Nr: 1219-28.2011.811.0019

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vanderlei Antonio de Abreu, Edson Alvares de 

Ávila, Lauri José Rhoden, Reni Cecília Puhl Petrazzini, Sergio Jucoski, 

Mauro Ferreira da Silva, Edilson Elias Zanatta, Janete Dallomo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7504, André Rodrigo Schneider - OAB:7824-B, Cláudio Birck - 

OAB:10.093/MT, DIRCEU PERES FARIAS JUNIOR - OAB:17765A, 

Lidiane Paula de Sousa - OAB:99525/MG, Lisiane Valéria Linhares 

Schmidel - OAB:9.358/MT, Márcio Teixeira da Fonseca - 

OAB:8393-A/MT, Marco Antonio Mendes - OAB:11341-A/MT, 

Raminton Puhl Petrazzini - OAB:16951/MT, Rodrigo Carrijo Freitas - 

OAB:11.395/MT, Rodrigo Luiz Martins - OAB:8981/MT, RONALDO 

CESÁRIO DA SILVA - OAB:6781, Roney Sandro Cunha - 

OAB:5030/MT, Simoni Bergamachi da Fonseca - OAB:5.810-MT

 Pelo MM. Juiz foi decidido nos seguintes termos: “Vistos, etc. Defiro o 

pedido de juntada de substabelecimento no prazo de 10(dez) dias. 

Conforme deliberação com a concordância das partes presentes, bem 

como considerando a necessidade de saneamento adequado ao feito, a 

fim de evitar demora e outras redesignações, somando ao fato da não 

intimação dos demais réus e, do pedido feito pelo réu Edson Alvares, via 

PEA, redesigno o ato para o dia 23 de outubro de 2018, às 13:30 horas, 

saindo os presentes intimados, inclusive as testemunhas. Mantenha os 

autos conclusos para correição e saneamento do feito. Quanto ao pedido 

do Dr. Marco Antônio será analisada na ocasião do saneamento. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Nada 

mais. Eu, Vânia Cristina Machado Blau.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 27766 Nr: 177-65.2016.811.0019

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco de Assis da Silva Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cláudio Birck - 

OAB:10.093/MT, Douglas Cristiano Alves Lopes - OAB:15.616/MT, 

Lauriberto Donizetti de Godoy - OAB:16.369-B, Yclen Eduardo 

Soares dos Santos - OAB:22.287

 Pelo MM. Juiz foi decidido nos seguintes termos: “Vistos, etc. Defiro o 

pedido de juntada de substabelecimento no prazo de 10(dez) dias. 

Conforme deliberação com a concordância das partes presentes, bem 

como considerando a necessidade de saneamento adequado ao feito, a 

fim de evitar demora e outras redesignações, somando ao fato da não 

intimação dos demais réus e, do pedido feito pelo réu Edson Alvares, via 

PEA, redesigno o ato para o dia 23 de outubro de 2018, às 13:30 horas, 

saindo os presentes intimados, inclusive as testemunhas. Mantenha os 

autos conclusos para correição e saneamento do feito. Quanto ao pedido 

do Dr. Marco Antônio será analisada na ocasião do saneamento. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Nada 

mais. Eu, Vânia Cristina Machado Blau.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 28037 Nr: 273-80.2016.811.0019

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BR CONSORCIOS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gelisane da Silva Aldrighi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Salma Elias Eid Serigato - 

OAB:30998

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO o exequente para manifestar-se no prazo legal e requerer o que 

de direito acerca do decurso do prazo para oposição de embargos por 

parte da executada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 7671 Nr: 826-79.2006.811.0019

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: A-APdG-S

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LRC, MCRdA, PLV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gládis Eliana Bess - 

OAB:8.880/MT, José Gomes Ferreira Neto - OAB:6.508/MT, Luiz 

Carlos Carassa - OAB:4223-B/MT, Raquel Cristina R. Bleich - 

OAB:7655/MT, Sérgio Donizeti Nunes - OAB:2420-B/MT, Tatiane 

Felipetto - OAB:13.990-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ampélio Parzianello - 

OAB:45547, Cristiane Pagnoncelli de Godoy - OAB:31143/PR, 

Defensoria Pública da Comarca de Porto dos Gaúchos - OAB:, 

Moacir Luiz Gusso - OAB:11592

 INTIMO a requerente na pessoa de sua advogada para comprovar nos 

autos a distribuição da CP expedida à comarca de Mangueirinha-PR que foi 

retirada em cartório em 25/04/2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 41097 Nr: 765-04.2018.811.0019

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nilson Martins da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Juara-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amanda Albertini Colet - 

OAB:20262/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO o requerente para mnifestar-se e requerer o que de direito no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 37897 Nr: 2487-10.2017.811.0019

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valmir Lucas Gomes de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ketlin Caroline Schmid - 

OAB:21200-O/MT, Marcia de Campos Luna - OAB:12.418-OAB/MT

 Intimo a advogada nomeada acerca da decisão de ref.69.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 24299 Nr: 243-79.2015.811.0019

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Denise Benites

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roverson Ramos dos Santos Silva - Espólio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lindamir Macedo de Paiva - 

OAB:16164/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte requerente, através de seu procurador, para impugnar a 

contestação(ref.141).

Comarca de São Félix do Araguaia

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 39056 Nr: 2765-56.2013.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BAdCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DVC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Boabaid Bertazzo - 

OAB:8794-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, e em atenção ao provimento n° 

56/2007-CGJ, IMPULSIONO o feito ao setor de matéria de imprensa com a 

finalidade de intimar a parte autora para que providencie o recolhimento da 

diligência do Oficial de Justiça, devendo a respectiva guia de pagamento 

ser extraída do sítio do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissaowww.tjmt.jus.br), e 

juntada aos autos com respectivo comprovante de pagamento, no prazo 

de 05 (cinco) dias, a fim de que se efetive o cumprimento do Mandado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 37367 Nr: 1276-81.2013.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José de Castro Aguiar Filho, Agropecuária Incovale Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Maria Celina de Lara Aguiar, Neri 

Sucolotti, André Luiz Menói

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Martins Da Silva - 

OAB:8707, Susshunmo Ferreira Araújo Alves - OAB:20664/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriano Martins da Silva - 

OAB:8707-MS, Susshunmo Ferreira Araújo Alves - OAB:20664/O

 Em atenção à decisão judicial de fls. 1.389-1.390, IMPULSIONO à matéria 

para imprensa com o fim de INTIMAR as partes para que se manifestem, 

no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da proposta de honorários 

apresentada pelo Perito Nomeado (fls. 1.392-1397).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 136380 Nr: 2436-39.2016.811.0017

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: AOB, JGLOB, ESLOB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HBL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Simone Alves da Silva - 

OAB:6835/TO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thalita Barbosa de Souza 

Luz - OAB:23724/O

 Vistos, etc.

I – HOMOLOGO, para que produza seus efeitos jurídicos e legais, o 

acordo realizado no procedimento/processo acima identificado, 

constituindo o título judicial, nos termos do art. 487, III, alínea “b” do Código 

Processo Civil, resguardando interesses e direitos de terceiros.

II – Expeça-se o necessário.

III – Cumpra-se.

IV – Após, arquive-se com as baixas e anotações necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 136380 Nr: 2436-39.2016.811.0017

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: AOB, JGLOB, ESLOB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HBL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Simone Alves da Silva - 
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OAB:6835/TO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thalita Barbosa de Souza 

Luz - OAB:23724/O

 Vistos, etc.

Considerando que o presente feito até a presente data não foi submetido a 

tentativa prévia de conciliação, consoante a normativa de solução de 

conflitos idealizada pelo atual códex processual civil, remeta-se o 

presente feito ao Centro Judiciário, a fim de convidar às partes e seus 

patronos a se fazerem presentes em Sessão de mediação a ser 

designada pela Gestora do Centro, para oportunizar lhes a conciliação.

 Proceda-se o necessário para a realização da Sessão de Mediação, 

inclusive expedindo Carta Precatória para o convite das partes, se 

necessário.

Restando infrutífera a tentativa de conciliação, tornem-me os autos 

conclusos para prosseguimento do feito.

Sem prejuízo, certifique-se quanto a apresentação de impugnação à 

contestação pela parte Requerente.

Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Intimem-se.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 136380 Nr: 2436-39.2016.811.0017

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: AOB, JGLOB, ESLOB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HBL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Simone Alves da Silva - 

OAB:6835/TO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thalita Barbosa de Souza 

Luz - OAB:23724/O

 Intimação das partes através de seus advogados Drs. Simone Alves da 

Silva e Thalita B. de Souza Luz para, manifestarem nos autos requereno o 

que de direito, nos termos da decisão a seguir. Autos Cód. nº 

136380Vistos. Mantenho a decisão agravada. Na ausência de efeito 

suspensivo pelo tribunal ad quem, prossiga o feito como deliberado na 

decisão agravada. Caso contrário, aguarde-se o julgamento do agravo. 

Paralelamente, prestem-se informações de praxe solicitadas, inclusive 

cumprimento ou não dos artigos 526 e1.018, ambos do CPC, via 

Cartório.Intimações e diligências necessárias.Às providências.São Félix do 

Araguaia – MT, 19 de julho de 2017.Ivan Lúcio AmaranteJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 136380 Nr: 2436-39.2016.811.0017

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: AOB, JGLOB, ESLOB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HBL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Simone Alves da Silva - 

OAB:6835/TO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thalita Barbosa de Souza 

Luz - OAB:23724/O

 Certifico e dou fé que, tendo em vista a decisão exarada às fls. retro, o 

presente feito foi encaminhado a este Cejusc, onde compareceram as 

partes e firmaram acordo, conforme termos de fls. Retro. Assim, devolvo 

os autos à Secretária para que seja dado vistas ao MPE para 

manifestação, sendo então dado normal prosseguimento ao feito, nos 

termos legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35003 Nr: 1062-27.2012.811.0017

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Gomes de Freitas, Natalino dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ilo Leandro Begrow, Rosalino de "Tal"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Afonso Sueki Miyamoto - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que na oralidade agendada para a data de hoje 

nenhuma parte compareceu, não constando dos autos a intimação das 

mesmas. Assim, redesigno nova data para o dia 07 de agosto de 2018, às 

16h (MT). Que sejam as partes e seus respectivos advogados intimados a 

comparecerem neste dia e horário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 35711 Nr: 1825-28.2012.811.0017

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pousada do Gian Ltda, GRC, ITC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Giampietro Ciscato, Jean Carlo 

Ciscato, Eliane Ciscato, Verônica Rodrigues Ciscato

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joel Ferreira Vitorino - 

OAB:11115-GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILO PIRES DE ABREU - 

OAB:395056

 Vistos.

Defiro o pedido de fls. 116/117.

Expeça-se novo alvará para levantamento dos valores em benefício da 

Requerida Ingridy Tenório Ciscato.

Indefiro o pedido de fls. 119, uma vez que não vislumbro a necessidade de 

se obter o valor atualizado do montante neste momento, no qual não se 

sabe ainda o paradeiro dos demais beneficiários.

Neste sentido, a fim de sanar tal situação, verifico que os outros dois 

herdeiros, Jean Carlo Ciscato e Eliane Ciscato, não foram intimados da 

sentença proferida no feito, tampouco para levantarem seus valores, não 

estando, dessa forma, em local incerto e não sabido. Dessa forma, 

determino que a Secretaria proceda a intimação destes, no endereço 

constante nos presentes autos, para ciência da sentença proferida e para 

providenciarem o levantamento dos respectivos valores que lhes são 

devidos, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimem-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 134158 Nr: 908-67.2016.811.0017

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Irani Leite de Toledo

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Genilson Brayner - 

OAB:19179-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante a informação contida às fls. 25/25v, intime-se a parte autora para 

requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 

de extinção.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 13259 Nr: 78-19.2007.811.0017

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wilson Oliveira de Carvalho, Creuza Linhares Rodrigues 

Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Quem de Direito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elizabete Fátima Flores - 

OAB:9168/MT, Guilherme Oliveira Carvalho - OAB:SP 352.197

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Reitere-se o ofício encaminhado ao INTERMAT às fls. 146, fazendo nele 

constar que em caso de seu descumprimento, serão adotadas as medidas 

cabíveis para responsabilização de eventual crime cometido. Faça constar 

no ofício que o patrono dos autores já protocolara pessoalmente 

requisição neste mesmo sentido (fls. 189).

Sem prejuízo, em análise dos presentes autos constata-se a ausência de 

procuração pela autora Creuza Linhares Rodrigues Carvalho ao advogado 

Guilherme Oliveira Carvalho, o qual, ao que parece, também está atuando 

em seu favor, conforme se denota da petição de fls. 158/159. Dessa 
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forma, a fim de suprir a ausência de representatividade por parte da 

autora, determino a intimação do patrono subscritor de referida petição, 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, junte aos autos o instrumento 

procuratório devido.

Tudo cumprido, façam-me os autos conclusos para maiores deliberações.

Cumpra-se.

Expeça-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 40649 Nr: 1250-49.2014.811.0017

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Novo Santo Antonio - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geraldo Victor de Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emília Borges de Sá - 

OAB:22134-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante a juntada retro da resposta negativa de pesquisa via sistema 

Bacenjud, manifeste-se a parte Exequente.

Às providências

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 34753 Nr: 808-54.2012.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Doralice Ferreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diego Mayolino Montecchi - 

OAB:12.124

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que fora ordenada a intimação da parte autora, 

quedando-se esta inerte no presente feito, DETERMINO sua intimação 

pessoal para dar prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de 

direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento dos 

presentes autos.

Intime-se.

Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 20388 Nr: 1287-18.2010.811.0017

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mário Cézar Barboza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Débora Simone Rocha Faria - 

OAB:4.198

 Vistos, etc.

Defiro o pedido de carga dos autos feito pelo representante do Ministério 

Publico à fl. retro.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 42028 Nr: 2363-38.2014.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Consórcio Intermunicipal de Saúde do Araguaia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Novo Santo Antonio - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joelma Rodrigues Alvares - 

OAB:19325 -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Emília Borges de Sá - 

OAB:22134-B

 Vistos.

Antes de analisar o mérito da presente questão, considerando a preliminar 

de conexão entre os presentes autos com os de cód. 42849, em trâmite 

nesta comarca, determino o apensamento dos feitos para melhor 

pronunciamento.

Após, tornem-me os autos conclusos para maiores deliberações.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 40859 Nr: 1421-06.2014.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Euripedes Guilherme Queiroz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Carlos Adorno de Sousa, José Ayres 

Sobrinho, Paulo Rodrigues Matos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emir Abrão dos Santos - 

OAB:OAB-SP 205.038

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Compulsando os autos, denota-se que só houve a citação do requerido 

Paulo Rodrigues Matos, conforme certidão do Oficial de Justiça encartada 

às fls. 72.

Diante disso, manifeste-se a parte autora.

Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 134925 Nr: 1426-57.2016.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dory de Castro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aldenora Wanderley Rodrigues 

- OAB:5.865-GO, Kênia Wanderley Branco - OAB:19109/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 os honorários correrão por conta da Justiça Federal, nos termos da 

Resolução n.º 305/2014 – CJF. Considerando os limites mínimo e máximo 

estabelecidos na Resolução n.º 305/2014 – CJF e sendo permitido 

ultrapassar em até três vezes o valor da Tabela IV, nos termos do 

parágrafo único do artigo 28, arbitro os honorários periciais em R$ 500,00 

(quinhentos reais), atendendo ao grau de especialização da médica perita, 

à complexidade do exame, o zelo profissional e o lugar de sua realização. 

O prazo para conclusão dos trabalhos e apresentação de laudo 

circunstanciado será de 45 (quarenta e cinco dias) dias, cujo inicio ficará 

por conta das providencias ora mencionadas, ocorrendo de imediato após 

efetiva-las ou vencidos os prazos consignados.A perita deve ser 

advertida para responder com clareza e objetividade os quesitos 

formulados e no prazo assinalado, podendo pedir prorrogação desse 

lapso, se for essencialmente necessário, justificando por escrito essa 

situação, para apreciação judicial.A Perita deverá informar a este Juízo e 

as Partes, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, a data e o local de 

realização da perícia (art. 474, do NCPC).Intime-se a perita para 

desempenhar o encargo, com as advertências legais dos artigos 157 e 

158 do Código de Processo Civil, inclusive acerca do disposto no artigo 24 

da Resolução 305/2014 – CJF. Intimem-se as partes para, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresentarem quesitos, salvo se já o tiverem feito por 

ocasião da petição inicial e contestação.Com a juntada do laudo nos autos, 

intimem-se as partes para se pronunciarem no prazo de 15 (quinze) dias, 

nos termos do artigo 477, §1.º, do CPC.Decorrido o prazo para as partes 

sem pedido de complementação ou esclarecimento do laudo, solicite-se o 

pagamento dos honorários periciais junto ao Sistema Eletrônico de 

Assistência Judiciária Gratuita da Jurisdição Federal- AJG/JF. Cumpra-se. 

Intime-se. Expeça-se o necessário.Após, voltem-me conclusos para 

deliberação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 17620 Nr: 546-12.2009.811.0017

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Helio Mendews de Lima, Espólio de José Goar Pires, 

Marcelo Milhomem Pires

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Feitosa, Luiz Peba

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Abrão JR - OAB:OAB/GO 
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39.340, Cristiano Dionísio Lira e Silva - OAB:17.118/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Analisando os presentes autos, verifico que os requeridos apenas foram 

intimados para comparecimento a audiência de justificação, não tendo sido 

efetivamente citados para apresentarem peça contestativa ao presente 

feito.

Dessa forma, citem-se os requeridos para, querendo, contestarem a ação 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Após as contestações, intime-se os autores para, em igual prazo, 

impugnarem as contestações apresentadas.

Ultrapassados os prazos, com ou sem manifestação, o que deverá ser 

certificado, tornem-me os autos conclusos para análise.

 Intimem-se.

Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 17620 Nr: 546-12.2009.811.0017

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Helio Mendews de Lima, Espólio de José Goar Pires, 

Marcelo Milhomem Pires

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Feitosa, Luiz Peba

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Abrão JR - OAB:OAB/GO 

39.340, Cristiano Dionísio Lira e Silva - OAB:17.118/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 136595 Nr: 125-41.2017.811.0017

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jesuíno Moreira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Conforme certidão de folha 42, intime-se a parte autora, por intermédio de 

seu causídico via DJE, para manifestar, bem como requerer o que 

entender por direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 134392 Nr: 1055-93.2016.811.0017

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Guiamar Queiroz de Assis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Graciene Barreira dos Santos, Vigésima 

Primeira Ciretran de São Félix do Araguaia - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:9880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de ação de Mandado de Segurança c/c Pedido Liminar proposto 

por GUIAMAR QUEIROZ de ASSIS, em desfavor de GRACIENE BARREIRA 

DOS SANTOS e VIGÉSIMA PRIMEIRA CIRETRAN DE SÃO FÉLEX DO 

ARAGUAIA - MT.

À fl. 43, foi certificado aos autos o desinteresse da parte autora de dar 

segmento ao feito, haja vista já ter resolvido o presente litigio, requerendo 

assim, seu arquivamento dos autos.

Eis o breve relatório.

Decido.

 Preliminarmente, é de conhecimento que se encontra em vigor o atual 

Código de Processo Civil, motivo pelo qual, passo a analise do feito com 

base nesta norma jurídica.

 Neste giro, deve-se aplicar com base no NCPC o que dispõe § 5°, inciso 

VIII, do artigo 485, in verbis:

“Art. 485. O Juiz não resolverá o mérito quando:

 ...

VIII – Homologar a desistência da ação;

§5°. A desistência da ação pode ser apresentada até a sentença.”

Portanto, não tendo o Requerente interesse no prosseguimento do feito, 

não se vislumbra qualquer irregularidade/ilegalidade na extinção do feito, 

nos termos requeridos à fl. 43.

Dispositivo

Ante o exposto, homologo a desistência da ação e JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VIII, do 

Código de Processo Civil.

 CONDENO o Requerente ao pagamento das custas processuais.

 P.R.I.C.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 42829 Nr: 109-58.2015.811.0017

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Takechi Iuasse

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de de Alto Boa Vista-MT, Leuzipe 

Domingues Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Takechi Iuasse - OAB:6113-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Em que pese a normativa insculpida no novo Código de Processo Civil 

quanto ao cumprimento da sentença nos próprios autos, os presentes 

autos foram autuados no ano de 2015, em apartado aos demais, não 

tendo sido juntado a cópia do título judicial que se requereu o cumprimento 

da sentença.

Desta forma, o procedimento adequado para continuação do presente 

feito é a correção do erro pelo causídico da parte Exequente, juntando aos 

autos o título objeto do cumprimento de sentença ou, porventura, 

pugnando pela extinção dos presentes autos e requerendo o 

procedimento nos autos originários.

Assim, INDEFIRO o pleito de fls. 09/15.

Intime-se a parte Exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifeste nos presentes autos, requerendo o que entender de direito, 

cientificando-a que a ausência do título judicial que se executa é causa de 

extinção do feito.

Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 18769 Nr: 1699-80.2009.811.0017

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Deocir Ferrari

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Domingos Gulli Neto, Eliberto de Jorge 

Carascosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Aurélio de Martins e 

Pinheiro - OAB:4431/MT, Maria Madalena da Assunção - 

OAB:3971/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Afonso Sueki Miyamoto - 

OAB:

 Vistos, etc.

 Considerando que o advogado dos executados fez carga dos autos, 

impossibilitando que a advogada do exequente tomasse conhecimentos 

dos termos da exceção de pré-executividade e pronunciasse a respeito. 

Defiro o pedido de restituição de prazo para manifestação do exequente.

 Com isso, intime-se o exequente, através de seu patrono, via DJe, para 

manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias quanto a exceção de 

pré-executividade proposta (fls. 180/186).

 Cumpra-se.

 Intime-se.

 Expeça-se o necessário. Às providências.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010121-34.2011.8.11.0017
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Parte(s) Polo Ativo:

JAMEL RACHID DE SOUSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

KATIA BENTO LUZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA DECISÃO Processo: 

8010121-34.2011.8.11.0017. REQUERENTE: JAMEL RACHID DE SOUSA 

REQUERIDO: KATIA BENTO LUZ Decisão Vistos. Ante o lapso temporal 

transcorrido da última manifestação da parte promovente (datado de 

01/12/2016), intime-se a parte autora pessoalmente para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar se tem interesse no feito e/ou requerer o que 

entender de direito, sob pena de extinção do processo sem julgamento de 

mérito, nos termos do §1° do artigo 485 do CPC. Ultrapassado o prazo sem 

manifestação, certifique e tornem os autos conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário. Às providências. São 

Félix do Araguaia - MT, 28 de Junho de 2018. JANAÍNA CRISTINA DE 

ALMEIDA Juíza Substituta

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010130-93.2011.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

MOACIR FERREIRA BARROS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA DECISÃO Processo: 

8010130-93.2011.8.11.0017. REQUERENTE: MOACIR FERREIRA BARROS 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Decisão Vistos. O presente feito encontra-se na fase de “Cumprimento de 

Sentença”, razão pela qual deve ser convertida a espécie procedimental 

junto ao sistema, constando como Exequente Moacir Ferreira Barros e 

como Executado a ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A. Ademais, ante o lapso temporal percorrido, determino a 

intimação da parte autora, para atualização do cálculo devido. Após, na 

forma do artigo 523, do CPC, intime-se o executado para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, pague o valor indicado no demonstrativo discriminado e 

atualizado do crédito, acrescido de custas, se houver. Transcorrido o 

prazo assinalado, sem o pagamento voluntário, nos termos do art. 525, do 

CPC, iniciará o prazo de 15 (quinze) dias para que o Executado, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação. Fica a parte Executada advertida que, 

não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo estipula, o débito será 

acrescido de multa de dez por cento. Intime-se. Cumpra-se. São Félix do 

Araguaia – MT, 28 de Junho de 2018. JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA 

Juíza Substituta

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010039-95.2014.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

DONIN & MUNCHEN LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO MUNCHEN OAB - PR0037563A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JAIR LUIS SCHNEIDER (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA DECISÃO Processo: 

8010039-95.2014.8.11.0017. EXEQUENTE: DONIN & MUNCHEN LTDA - ME 

EXECUTADO: JAIR LUIS SCHNEIDER Vistos. Ante o lapso temporal 

transcorrido, intime-se a parte Reclamante pessoalmente para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, manifestar se tem interesse no feito e/ou requerer o 

que entender de direito, sob pena de extinção do processo sem 

julgamento de mérito, nos termos do §1° do artigo 485 do CPC. 

Ultrapassado o prazo sem manifestação, certifique e tornem os autos 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário. 

Às providências. São Félix do Araguaia - MT, 28 de Junho de 2018. 

JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA Juíza Substituta

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010033-54.2015.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CELIA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AFONSO SUEKI MIYAMOTO OAB - MT0006443A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DOBRASIL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA DECISÃO Processo: 

8010033-54.2015.8.11.0017. REQUERENTE: MARIA CELIA DE JESUS 

REQUERIDO: BANCO DOBRASIL S/A Vistos, etc. Compulsando os autos, 

denota-se que em audiência de conciliação realizada na data de 13 de 

Novembro de 2017, as partes requereram suspensão do feito pelo prazo 

de 60 (sessenta) dias para tentativa de negociação. Considerando-se que 

o prazo acima requerido a muito já se esgotou, intimem-se as partes para 

se manifestarem nos autos, requerendo o que de direito, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção. Às providências. São Félix do 

Araguaia/MT, 29 de Junho de 2018. Janaína Cristina de Almeida Juíza 

Substituta

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010085-16.2016.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY DA CUNHA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONE ALVES DA SILVA OAB - TO0006835A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA SENTENÇA Processo: 

8010085-16.2016.8.11.0017. REQUERENTE: WESLEY DA CUNHA ALVES 

REQUERIDO: CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. Vistos, etc.. Nos 

termos do artigo 38 da Lei 9.099/95, dispenso relatório. A ausência do 

promovente importa em contumácia e extinção do processo. Conforme 

certificado pela Nobre Conciliadora, em audiência de conciliação realizada 

na data de 13/11/2017, a parte promovente foi devidamente intimada por 

meio de seu procurador, conforme ato de intimação n. 745020, contudo, 

não justificou sua falta. Dispõe o artigo 485, inciso III, NCPC: “Extingue-se o 

processo, sem julgamento do mérito: III- Quando, por não promover os atos 

e diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 

(trinta) dias.” E, por excesso de zelo, o artigo 2º da Lei 9.099/95 alerta e 

orienta pela utilização do critério da simplicidade e celeridade. Face o 

exposto, julgo EXTINTA a presente, sem resolução do mérito, com fulcro 

no artigo 485, inciso III, do Novo Código Processual Civil, bem como no 

artigo 51, inciso I e parágrafo 1º, da Lei 9.099/95. Sem custas e 

honorários, na forma dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Transitada 

em julgado a presente, arquive-se com as baixas e anotações de estilo. 

Às providencias. São Félix do Araguaia/MT, 29 de Junho de 2018. Janaína 

Cristina de Almeida Juíza Substituta

Comarca de Porto Esperidião

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 60490 Nr: 658-48.2017.811.0098
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 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JPMdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE BALAS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 658-48.2017.811.0098

Código: 60490

Vistos.

Tendo em vista a necessidade de adequação de pauta da douta 

Conciliadora deste Juízo, REDESIGNO para 20 de AGOSTO de 2018, às 

09h50min, a audiência anteriormente designada para 03/07/2018.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Porto Esperidião-MT, 28 de junho de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 63305 Nr: 683-27.2018.811.0098

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: BMM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VJS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcus Vinicius Esbalqueiro - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 683-27.2018.811.0098

Código: 63305

Vistos.

Tendo em vista a necessidade de adequação de pauta da douta 

Conciliadora deste Juízo, REDESIGNO para 20 de AGOSTO de 2018, às 

10h30min, a audiência anteriormente designada para 03/07/2018.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Porto Esperidião-MT, 28 de junho de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 61489 Nr: 1227-49.2017.811.0098

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MWRdSdP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELdP, ITL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Erykson Thyago Pereira da 

Silva - OAB:MT0022102O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 1227-49.2017.811.0098

Código: 61489

Vistos.

Tendo em vista a necessidade de adequação de pauta da douta 

Conciliadora deste Juízo, REDESIGNO para 20 de AGOSTO de 2018, às 

10h10min, a audiência anteriormente designada para 03/07/2018.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Porto Esperidião-MT, 28 de junho de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 62056 Nr: 1523-71.2017.811.0098

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

Civil->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ER, DMVM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francis Raiane Kischner - 

OAB:20.615-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Erykson Thyago Pereira da 

Silva - OAB:MT0022102O

 Autos: 1523-71.2017.811.0098

Código: 62056

Vistos.

Tendo em vista a necessidade de adequação de pauta da douta 

Conciliadora deste Juízo, REDESIGNO para 20 de AGOSTO de 2018, às 

09h30min, a audiência anteriormente designada para 03/07/2018.

Defiro o pedido da Requerida (fl. 71), para tanto determino que a parte, 

querendo, poderá apresentar a contestação após a audiência de 

conciliação designada, caso infrutífera, no prazo legal de 15 (quinze) dias, 

nos termos do art. 335 do CPC.

Por fim, aguarde-se a realização da audiência conciliatória designada nos 

autos.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Porto Esperidião-MT, 27 de junho de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 62973 Nr: 466-81.2018.811.0098

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LADSL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RADL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Guilherme Henrique Moraes - 

OAB:24464, Silvio Gomes Campos - OAB:24861/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 466-81.2018.811.0098

Código: 62973

Vistos.

Considerando a certidão de fl. 25, onde informa a não localização do 

Requerido no endereço encontrado após pesquisa, por este Juízo, 

determino a citação por edital.

Em consequência, determino o cancelamento da audiência de conciliação 

anteriormente designada para 03/07/2018.

Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Porto Esperidião-MT, 28 de junho de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 50769 Nr: 280-68.2012.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Pedro dos Santos Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adrielle dos Santos Bachega 

- OAB:15192

 PROCESSO/CÓDIGO Nº 50769

Vistos etc.

Certificada a tempestividade, recebo o recurso de apelação em seus 

legais efeitos.

Intimem-se as partes para apresentar razões e contrarrazões, após, 

remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso para apreciação.

 Cumpra-se.

 Porto Esperidião/MT, 27 de setembro de 2017.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 61469 Nr: 1210-13.2017.811.0098

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 
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Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Itaucard S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ulisses Guerreiro Santana da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francisco Duque Dabus - 

OAB:248.505/SP, José Martins - OAB:84.314/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 203, §4° do Código de Processo Civil c.c com itens 

2.17.4.7 da C.N.G.C, impulsiono os autos com a finalidade de promover a 

intimação da parte autora, para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar 

sobre a certidão do Oficial de justiça, a seguir transcrita: Certifico que em 

cumprimento ao Mandado de Busca e Apreensão e Citação, expedido pela 

Meritíssima Juíza de Direito desta Comarca de Porto Esperidião – MT, 

referente o processo n.° 1210-13.2017.811.0098, dirigi-me até o endereço 

mencionado no mandado, lá estando, NÃO FOI POSSÍVEL PROCEDER COM 

A BUSCA E APREENSÃO DO BEM 01 (UM) VEÍCULO FIAT STRADA 

WORKING, ANO 2016/2016, COR BRANCA, PLACA OBC1944, RENAVAM 

Nº 1095583520, CHASSI Nº 9BD57814UGB110727, e, também, NÃO FOI 

POSSIVEL PROCEDER COM A CITAÇÃO do Sr. ULISSES GUERREIRO 

SANTANA DA SILVA, tendo em vista que fui informado pela Sra. Paula 

Gabriela que o requerido encontra-se preso na cadeia da cidade de 

Cáceres – MT.Certifico ainda que até o presente momento não fora feito 

nenhum recolhimento de diligência do ato processual. Sendo assim, 

conforme dispõe o provimento 42/2013 c/c 04/2015, ambos da CGJ-MT, 

c/c a portaria Nº. 28/2015/CA da Comarca de Porto Esperidião – MT, 

faz-se necessário o recolhimento de diligência no valor de R$ 31,50 (trinta 

e um reais e cinquenta centavos), devendo o mesmo ser verificado no site 

do TJMT, CPD (Central de Pagamento de Diligência), regulamentada pelo 

Provimento 7/2017 – CGJ.Nada mais a declarar e pelo presente fato 

exposto que devolvo o Mandado de Busca e Apreensão e Citação para os 

seus devidos fins legais. O referido é verdade e dou fé.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 52195 Nr: 323-68.2013.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Rogério Grahl - 

OAB:MT/10.565

 PROCESSO/CÓD. Nº 52195

 Vistos, etc.

Expeça-se guia de execução definitiva em nome do réu Joventino Baltazar 

Ribeiro, nos moldes da sentença de fls. 113/116.

Empós, arquivem-se os autos mediante as baixas e anotações 

necessárias.

Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 28 de junho de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 30227 Nr: 1280-74.2010.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodolfo Furtado de Mendonça

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rinaldo Freitas Viera - 

OAB:15410

 Por estas razões, com fulcro no art. 107, inciso IV, do Código Penal, 

JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de RODOLFO FURTADO DE MENDONÇA, 

pela ocorrência da prescrição virtual da pretensão punitiva estatal. 

Procedam-se as comunicações pertinentes, constantes no art. 1.453 da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso quanto à extinção da punibilidade, e retificações 

necessárias.Declaro o perdimento da arma e das munições apreendidas 

constantes às fls. 45/46, que ainda estejam vinculadas ao processo, em 

favor da União, procedendo-se nos termos do disposto no art. 25 da Lei 

nº 10.826/2003 e da C.N.G.C. Com o trânsito em julgado, certifique-se e 

arquive-se com as anotações e baixas de estilo. P. R. I. C.Porto 

Esperidião/MT, 23 de outubro de 2017.Jean Garcia de Freitas BezerraJuiz 

de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010106-11.2014.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

MEIRI PAGLIUCA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO CRUZ FURLANETTO GARCIA BARBOSA OAB - MT0013607A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KAMILA APARECIDA RODRIGUES CORREA DO ESPIRITO SANTO OAB - 

MT0014133A (ADVOGADO)

MÁRIO LÚCIO FRANCO PEDROSA OAB - MT0005746A (ADVOGADO)

LUIZ GUSTAVO TARRAF CARAN OAB - MT0014222A (ADVOGADO)

ROGERIO BORGES CARDOSO OAB - MT0018305A (ADVOGADO)

MARIO MARCIO DE LARA SORIANO OAB - MT0003946A (ADVOGADO)

 

Nos termos do art. 203, §4° do Código de Processo Civil c.c com artigo 

482, VI da CNGC e 701, inc. XVII da r. consolidação, impulsiono os autos 

com a finalidade de intimar a parte autora para, querendo, impugnar a(s) 

contestação e documentos, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000073-42.2018.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

ADALBERTO ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON DOS REIS SILVA OAB - MT0019991A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria como advogado da parte promovente para 

comparecer(em), à audiência de CONCILIAÇÃO redesignada para o dia 20 

de agosto de 2018, às 09:45 horas, na sede do Juizado Especial, no 

endereço ao final indicado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000076-94.2018.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO PEREIRA PASSOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON DOS REIS SILVA OAB - MT0019991A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria como advogado da parte promovente, 

acima qualificada, para comparecer, à audiência de CONCILIAÇÃO 

designada para o dia 20 de agosto de 2018, às 10:00 horas, na sede do 

Juizado Especial, sito no endereço ao final indicado, devidamente 

acompanhado de advogado(s) habilitado(s).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010022-73.2015.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

BOSSOLANI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON ROGERIO GRAHL OAB - MT10565/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GREGORIA FLORES DE ARAUJO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ESPERIDIÃO SENTENÇA Numero do Processo: 

8010022-73.2015.8.11.0098 REQUERENTE: BOSSOLANI MATERIAIS PARA 

CONSTRUCAO LTDA - ME REQUERIDO: GREGORIA FLORES DE ARAUJO 

Dispensado o relatório na forma do art. 38 da Lei n. 9.099/1995. Tendo em 
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vista que as partes transigiram com vistas à solução da demanda, é de 

rigor o fim do feito como requerido. Ante o exposto e atendendo a tudo 

mais que dos autos consta, homologo por sentença, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o acordo entabulado entre as partes, e 

julgo extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, do 

CPC. Sem custas e honorários advocatícios na forma do art. 55 da lei 

9.099/95, bem como art. 98 do CPC. Arquivem os autos, procedendo-se às 

baixas de estilo e anotações de praxe. Intimem. Cumpra. Porto 

Esperidião/MT, 13 de março de 2017. Lílian Bartolazzi Laurindo Juíza 

Substituta

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000006-14.2017.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

EDIMAR TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAYSE FERNANDA BOTELHO DE CARVALHO OAB - MT0019206A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

Nos termos do art. 203, §4° do Código de Processo Civil c.c art. 93, inciso 

XIV da Constituição Federal c.c com artigo 482, VI da CNGC e 701, inc. 

XVII todos da C.N.G.C, impulsiono os autos com a finalidade de redesignar 

a audiência de conciliação para o dia 06/08/2018, 10:30min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000006-14.2017.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

EDIMAR TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAYSE FERNANDA BOTELHO DE CARVALHO OAB - MT0019206A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

Nos termos do art. 203, §4° do Código de Processo Civil c.c art. 93, inciso 

XIV da Constituição Federal c.c com artigo 482, VI da CNGC e 701, inc. 

XVII todos da C.N.G.C, impulsiono os autos com a finalidade de redesignar 

a audiência de conciliação para o dia 06/08/2018, 10:30min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000077-79.2018.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON DOS REIS SILVA OAB - MT0019991A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria como advogado da parte promovente, 

acima qualificada, para comparecer, à audiência de CONCILIAÇÃO 

designada para o dia 20 de agosto de 2018, às 10:15 horas, na sede do 

Juizado Especial, sito no endereço ao final indicado, devidamente 

acompanhado de advogado(s) habilitado(s).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000058-73.2018.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

ROZELMA DAZA PEDRACA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BOA VISTA SERVICOS S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria como advogado da parte promovente, 

acima qualificada, para comparecer, à audiência de CONCILIAÇÃO 

designada para o dia 20 de agosto de 2018, às 10:30 horas, na sede do 

Juizado Especial, sito no endereço ao final indicado, devidamente 

acompanhado de advogado(s) habilitado(s).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000001-55.2018.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

CICERA NERIS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SOLANGE HELENA SUERSUTH OAB - MT0007807A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

Nos termos do art. 203, §4° do Código de Processo Civil c.c art. 93, inciso 

XIV da Constituição Federal c.c com artigo 482, VI da CNGC e 701, inc. 

XVII todos da C.N.G.C, impulsiono os autos com a finalidade de redesignar 

a audiência de conciliação para o dia 06/08/2018, 10:00min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000027-53.2018.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

MARIVALDO NERIS BIZERRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BOA VISTA SERVICOS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ ANTONIO FILIPPELLI OAB - MT0015280S (ADVOGADO)

 

EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) DOUTOR(A) JUIZ(A) DE DIREITO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE PORTO ESPERIDIÃO – MT 

MARIVALDO NERIS BIZERRA DA SILVA, brasileiro, divorciado, auxiliar de 

serviços gerais, regularmente inscrito no RG nº 1609193-0 SSP/MT e no 

CPF nº 021.918.321-05, residente e domiciliado na Rua Felicíssimo Pinto de 

Miranda, casa s/n, bairro Centro, na cidade de Porto Esperidião/MT, por 

seus advogados que a esta subscrevem (doc. anexo), in fine assinado, 

com endereço profissional contido no rodapé da presente, local onde 

recebe as intimações e notificações de estilo, vem com a devida vênia 

perante a augusta presença de Vossa Excelência, propor a presente: 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL em desfavor da empresa 

BOA VISTA SERVIÇOS S.A pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 

CNPJ n.º 11.725.176/0001-27, com sede na Av. Tamboré, nº 267, Edif. 

Canopus C. Alphaville, bairro Tamboré, na cidade de Barueri – SP, CEP: 

06-460.000, expondo e ao final requerendo o seguinte: I – DA 

GRATUIDADE DE JUSTIÇA A Lei nº 1.060/50 nos artigos 1º, 5º e 9º, 

dispõe que os necessitados podem requerer ao Juiz da causa a 

assistência judiciaria para custear os atos do processo judicial, desde o 

initio litis até a decisum finis: Art. 1º. Os poderes públicos federal e 

estadual, independente da colaboração que possam receber dos 

municípios e da Ordem dos Advogados do Brasil, - OAB, concederão 

assistência judiciária aos necessitados nos termos da presente Lei. Art. 

5º. O juiz, se não tiver fundadas razões para indeferir o pedido, deverá 

julgá-lo de plano, motivando ou não o deferimento dentro do prazo de 

setenta e duas horas. Art. 9º. Os benefícios da assistência judiciária 

compreendem todos os atos do processo até decisão final do litígio, em 

todas as instâncias O Art. 98 c/c o Art. 99 da Lei nº 13.150/2015 em seu 

texto legal prevê a gratuidade de justiça, vejamos: Art. 98. A pessoa 

natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos 

para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários 

advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Art. 99. O 

pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na 

contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em 

recurso. O fato de constituir advogado particular não impede a concessão 

do benefício pleiteado, vez que a presença do causídico privado não é 

suficiente para descaracterizar a insuficiência de recursos no custeio da 

demanda, vejamos o § 4 do Art. 99 da Lei nº 13.150/2015. §4o A 

assistência do reclamante por advogado particular não impede a 

concessão de gratuidade da justiça. Para comprovar que não possui 

condições de arcar com as custas judiciais o Requerente faz juntar 

Declaração de Hipossuficiência nos termos da Lei nº 7.115/83, e a cópia 

da CTPS, vejamos: Art. 1º - A declaração destinada a fazer prova de vida, 

residência, pobreza, dependência econômica, homonímia ou bons 
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antecedentes, quando firmada pelo próprio interessado ou por procurador 

bastante, e sob as penas da Lei, presume-se verdadeira. Art. 2º - Se 

comprovadamente falsa a declaração, sujeitar-se-á o declarante às 

sanções civis, administrativas e criminais previstas na legislação aplicável. 

Art. 3º - A declaração mencionará expressamente a responsabilidade do 

declarante. Assim sendo, o Requerente faz uso de declaração aportada 

ao presente para REQUERER os benefícios da GRATUIDADE DA JUSTIÇA 

e ASSISTÊNCIA JUDICIARIA GRATUITA, nos termos acima aduzidos, 

isentando a mesma do pagamento das custas, taxas e despesas 

processuais, bem como quanto a honorários advocatícios sucumbenciais 

para todos os efeitos (doc. anexo). II - DOS FATOS O Requerente no mês 

de outubro de 2017, ao tentar obter crédito no comercio local teve a 

indigna surpresa de constatar que havia negativação em seu nome, razão 

pela a qual o crédito não pode ser concedido. Nessa situação, buscou 

informação junto ao órgão de proteção ao crédito BOA VISTA SERVIÇOS 

S.A, e verificou a existência de 01 (uma) pendência junto à empresa 

TELEFÔNICA BRASIL S/A, sendo ela no valor R$ 216,53 (duzentos e 

dezesseis reais e cinquenta e três centavos), tendo como referência o 

contrato nº 0208050312. Entretanto, em momento algum o Requerente foi 

informado/notificado pela Requerida sobre a realização do apontamento, 

em momento algum o Requerente teve ciência do débito anterior à 

consulta. No caso do presente processo, a parte Autora pretende a 

responsabilização da BOA VISTA SERVIÇOS S.A por ter efetuado a 

inclusão do nome do Requerente nos órgãos de proteção ao crédito SEM 

A NOTIFICAÇÃO PRÉVIA, contrariando a Súmula nº 359 do Superior 

Tribunal de Justiça Informa que: CABE AO ÓRGÃO MANTENEDOR DO 

CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO A NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR 

ANTES DE PROCEDER À INSCRIÇÃO”. Fato que, se a Requerida efetuasse 

a notificação prévia da parte autora antes de inserir a inscrição, 

certamente faria com que o Requerente questiona-se a TELEFÔNICA 

BRASIL S/A, acerca do aludido debito, o que provavelmente evitaria que 

seu nome fosse incluso nos órgão de proteção ao credito de forma 

indevida. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES SEM 

PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. DEVER DE INDENIZAR. REVISÃO DO VALOR. 1. A 

inscrição em órgão de proteção ao crédito sem prévia comunicação é 

ilegal. Dano moral configurado. Precedente da 2ª Seção em recurso 

repetitivo. (...) (AgRg no Ag 1409650/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL 

GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/04/2012, DJe 18/04/2012) 

Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA da presente ação para: 

CONDENAR a Reclamada a indenizar ao Reclamante por danos morais no 

valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), o qual deverá ser devidamente 

corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a partir desta decisão e 

acrescida de juros legais a partir do evento danoso. DETERMINAR ao 

cartório a retificação do polo passivo, para BOA VISTA SERVIÇOS, 

conforme requerido na contestação, mov. 09. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as anotações e 

cautelas legais. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. 

Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 

9.099/1995. Desse modo, o ingresso judicial visando restabelecer o direito 

do requerente é medida que se impõe. III DO DIREITO E DOS 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS DO DANO MORAL A Requerida, sem qualquer 

comunicação previa à parte Requerente, o incluiu em seus cadastros de 

inadimplentes, e, por esta razão, a parte Autora busca a indenização 

pelos danos que sofreu pelo ato abusivo da Requerida ao assim proceder. 

Não se questiona neste feito A EXISTÊNCIA OU NÃO DO DÉBITO, bem 

como, a LEGALIDADE OU NÃO DA INSCRIÇÃO, mas sim a inobservância 

de norma contida em Lei, norma esta que não foi respeitada pela 

Requerida. Como sabido e cediço de todos, os órgãos de proteção ao 

crédito SPC/SERASA/SCPC, efetivamente exercita esse direito, manter a 

negativação nos cadastros de restrição, porém, como preleciona o Código 

do Consumidor, este órgão deveria de antemão notificar 

TEMPESTIVAMENTE o Requerente da inserção de seu nome na lista dos 

inadimplentes. Dai, é de se ter que a obrigação de notificar o Requerente 

acerca da inscrição é deste órgão, e não de quem, exercitando um direito, 

aponta o título para os órgãos de proteção ao crédito. A diligência, no 

caso, deve ser do arquivista, para prevenir-se, em face do contido no art. 

43, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), que é claro ao 

impor-lhe a obrigação de notificar o consumidor sob cadastrado não 

solicitado por ele. Portanto, é de se entender que o pedido merece 

provimento, vez que a pretensão dirigida contra os órgãos de proteção ao 

crédito SPC/SERASA/SCPC, por falta de notificação da inscrição irregular 

(art. 43, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor (CDC)), per si, gera 

dano moral. Eis o entendimento da egrégia Turma Recursal do Estado de 

Mato Grosso: RECURSO INOMINADO - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE 

NOTIFICAÇÃO ACERCA DA INSCRIÇÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO - NOTIFICAÇÃO ENVIADA A ENDEREÇO 

DIVERSO DO RECORRENTE - NÃO COMPROVAÇÃO DO PEDIDO DO 

CREDOR DE INCLUSÃO DO NOME NO ENDEREÇO INDICADO NA INICIAL - 

FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - DANO MORAL CONFIGURADO 

- UMA ÚNICA INSCRIÇÃO ATIVA - DEMAIS INSCRIÇÕES CONSTANTES NO 

HISTÓRICO JUNTADO PELO SERASA JÁ EXCLUÍDAS - NÃO APLICAÇÃO 

DA SÚMULA 385 DO STJ - DANO MORAL CONFIGURADO - INCLUSÃO DO 

DANO MORAL - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO A 

legitimidade do Órgão de Proteção ao Crédito advém da ausência de 

notificação do consumidor quanto à inscrição, e, havendo juntado 

comprovante desta mas sendo ineficaz em razão da divergência de 

endereço e não juntando comprovante de que o endereço para o qual a 

notificação fora enviada é a informada pelo credor, responde pela falha na 

prestação dos serviços, ante a ausência de notificação. Assim, restando 

comprovado ausência de notificação o dano moral resta configurado. 

105180420128110016/2013, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, 

Turma Recursal Única, Data do Julgamento 24/09/2013, Data da publicação 

no DJE 24/09/2013. Em caso análogo cito: PELAÇÃO CÍVEL - 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DO 

DISPOSTO NO § 2º DO ART. 43 DO CDC - COMUNICAÇÃO PRÉVIA DO 

CONSUMIDOR - DANO MORAL - COMPROVADO - RECURSO PROVIDO. 

Uma vez demonstrada a conduta culposa do órgão de restrição ao crédito, 

que não comprovou que efetuou a notificação prévia do devedor acerca 

do apontamento de seu nome nos órgãos de restrição ao crédito, 

incontestável é o dano moral sofrido pelo autor da presente demanda. É 

presumível o constrangimento causado diante do abalo ao crédito perante 

a sociedade, sem contar, ainda, a angústia, a aflição e todos os demais 

sentimentos negativos provocados na vítima em decorrência de inscrição 

indevida nos órgãos de restrição ao crédito. A obrigação de reparar 

possui dupla finalidade: compensar o dano experimentado pela vítima e 

punir o ofensor, a fim de servir de lenitivo, de uma espécie de 

compensação para atenuar o sofrimento havido e atuar como sanção ao 

causador do dano, como fator de desestímulo, a fim de que não volte a 

praticar atos lesivos. (Por UNANIMIDADE, deram provimento ao recurso, 

nos termos do voto do Relator). (TJMS, 3ª Turma Cível, Apelação Cível nº 

2010.015941-4, Relator Des. Rubens Bergonzi Bossay, Comarca de 

Aquidauana.) Da mesma forma o Desembargador Rêmolo Letteriello, no 

julgamento da Apelação nº 2008.013698-3, bem esclareceu: "(...) o CDC 

determina a concretização da notificação prévia do consumidor acerca da 

abertura de cadastro, ficha, registro e dados pessoais e de consumo a 

seu respeito. Tenho para mim que os documentos de fls. 44-46, muito 

embora aclarem que a notificação prévia foi enviada ao consumidor, por 

meio dos Correios, não se revelam aptos a tornar indubitável o 

imprescindível recebimento pelo último. Ora, se o fim maior da norma é 

permitir a ciência do consumidor acerca da abertura de cadastro e afins a 

seu respeito, o simples envio da notificação prévia destituído da 

comprovação de recebimento qualifica-se como improfícuo para o 

cumprimento do regramento protetivo do consumidor...Logo, entendo que 

em hipóteses fáticas similares a presente a prova da notificação prévia do 

consumidor restará possibilitada apenas se esta for efetivada mediante 

comunicação por escrito, por meio de carta registrada com aviso de 

recebimento. O fato de o Diploma Legal ter disciplinado a imperiosidade de 

que a comunicação seja efetivada por escrito não obsta o envio de carta 

registrada com aviso de recebimento, visto que a devolução do AR tornará 

indubitável a ciência do consumidor acerca da correspondência, realidade 

fática que irá solucionar de forma simples casos concretos análogos ao 

ora examinado (...). Dessa maneira, restam inquestionáveis os danos de 

ordem moral suportados pelo recorrente e a necessidade de que sejam 

estes objeto de reparação, conforme entendimento reiteradamente 

exteriorizado pelo Superior Tribunal de Justiça (...)". "A obrigatoriedade da 

comunicação prévia de inscrição do nome do devedor não é imposta ao 

credor da obrigação, mas ao órgão responsável pelo arquivo e 

administração do banco de dados (SERASA/SPC)". (TJMS - Apelação 

Cível nº 2004.007039-0, Rel. Des. Paschoal Carmello Leandro, 4ª Turma 

Cível). O Superior Tribunal de Justiça, é uníssono o posicionamento do 

nosso Sodalício, que com sabedoria e respeito decide sobre o tema, 

vejamos: RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO - DANO MORAL - 
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INSCRIÇÃO INDEVIDA - CADASTRO DE INADIMPLENTES - ARTIGO 43, § 

2º, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. I - Na sistemática do 

Código de Defesa do Consumidor é imprescindível à comunicação ao 

consumidor da inscrição de seu nome no cadastro de proteção ao crédito. 

A falta da providência de que trata o § 2º do artigo 43 do referido Código 

gera o dever de reparar o dano extrapatrimonial sofrido. II - Fixado o valor 

da reparação por dano moral em quantia inferior à pedida, impõe-se a 

condenação de ambas as partes nas despesas processuais. III - Recurso 

especial parcialmente provido, vencido o relator quanto à reciprocidade da 

sucumbência." (REsp 470477/RO, Rel. Ministro CASTRO FILHO, TERCEIRA 

TURMA). Em um caso semelhante onde a magistrada MARIA IZABEL 

GALLOTTI, opinou pela procedência dos pedidos no Processo de nº 

8088913-40.2017.811.0001, contra a empresa BOA VISTA SERVIÇOS 

S.A, vejamos: AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES 

SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. DEVER DE INDENIZAR. REVISÃO DO VALOR. 

1. A inscrição em órgão de proteção ao crédito sem prévia comunicação é 

ilegal. Dano moral configurado. Precedente da 2ª Seção em recurso 

repetitivo. (...) (AgRg no Ag 1409650/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL 

GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/04/2012, DJe 18/04/2012) 

Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA da presente ação para: 

CONDENAR a Reclamada a indenizar ao Reclamante por danos morais no 

valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), o qual deverá ser devidamente 

corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a partir desta decisão e 

acrescida de juros legais a partir do evento danoso. DETERMINAR ao 

cartório a retificação do polo passivo, para BOA VISTA SERVIÇOS, 

conforme requerido na contestação, mov. 09. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as anotações e 

cautelas legais. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. 

Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 

9.099/1995. Assim, requer seja reconhecido o ato ilícito praticado pela 

Requerida, bem como os danos extrapatrimoniais causados ao 

Requerente. IV – DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA Importante frisar 

que, a hipossuficiência do Requerente repousa na flagrante disparidade 

entre este e a Requerida, haja vista não possuir ele condições de 

incumbir-se de ônus da prova, já que quase toda documentação inerente 

ao fato encontra-se em poder da Requerida. O Jurista e professor 

NELSON NERY JÚNIOR é categórico ao mencionar acerca da inversão do 

ônus da prova no CDC. Senão vejamos: “A hipossuficiência respeita tanto 

a dificuldade econômica quanto à técnica do consumidor em poder de 

desincumbir-se do ônus de provar os fatos constitutivos de direito.” (Nery, 

DC 1/217) (grifamos) Sendo assim, o Requerente invoca em seu favor a 

inversão do ônus da prova, conforme preceitua o Código de Defesa do 

Consumidor: Art. 6º São direitos básicos do consumidor: I -... VIII - a 

facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus 

da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for 

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiências; (grifamos) Cabe nesse passo, invocar 

o inciso II do art. 373 no novel CPC para amparar o Requerente quanto a 

inversão do ônus da prova, vejamos: Art. 373. O ônus da prova incumbe: I 

- ... II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do direito do autor. (grifamos) Dessa forma, conclui-se que é 

imprescindível a inversão do ônus da prova em face de tão evidente 

desigualdade entre o Requerente e a empresa Requerida, mormente por 

esta ser a detentora de quase todos os documentos probatórios capazes 

de evidenciar a verdade dos fatos aqui alegados. V - DOS PEDIDOS Diante 

de tudo que fora exposto, requer a Vossa Excelência, digne-se: 01) Seja 

recebida a presente ação, em todos os seus termos, determinando sua 

imediata autuação e processamento; 02) Seja realizada a citação da 

Requerida para que, querendo, venham a contestar a presente ação no 

prazo legal, sob pena de confissão e revelia; 03) Seja concedida ao 

Requerente a inversão do ônus da prova, com fulcro no artigo 6º, inciso 

VIII do Código de Defesa do Consumidor, em relação aos fatos aqui 

arguidos, com a determinação expressa para que a Requerida traga aos 

autos o comprovante do envio da notificação prévia ao consumidor, sob 

pena da presunção de veracidade das informações contidas na presente 

peça inaugural; 04) Requer, ainda, seja julgada totalmente procedente a 

presente ação, sendo a Requerida condenada a pagar a quantia de R$ 

5.000,00 (Cinco mil reais), ou outro valor a ser arbitrado por este Juízo, a 

título de danos morais, levando- se em consideração a situação 

econômica das partes envolvidas, a gravidade do ato ilícito cometido pela 

ré, bem como a extensão dos danos, prejuízos, transtornos e 

aborrecimentos sofridos pela parte autora; 05) Seja concedido em favor 

do autor os benefícios da justiça gratuita por não possuir condições 

financeiras em arcar com as custas e despesas processuais, em eventual 

fase recursal; 06) Ao final, requer a condenação da Requerida ao 

pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento 

dos honorários advocatícios de sucumbência, em conformidade com o art. 

85, § 2º do Código de Processo Civil de 2015, em caso de recurso. 07) 

Outrossim, à luz do §2º e §5º, do artigo 272, do CPC, requer que todas as 

intimações atinentes ao feito sejam realizadas em nome EXCLUSIVAMENTE 

do advogado MILTON JONES AMORIM VIEIRA, inscrito na OAB/MT sob o 

nº 16.216, com endereço profissional descrito no rodapé da presente, sob 

pena de nulidade processual. 08) Protesta pela produção de todos os 

meios de prova em Direito admitidas, especialmente pelo depoimento 

pessoal do representante da Reclamada, oitiva de testemunhas e juntada 

de novos documentos e outras que se fizerem necessárias à 

comprovação das alegações aqui contidas, o que se diz com arrimo no 

art. 369 do CPC. 09) Dar-se-á a presente causa, com fulcro no art. 292 do 

CPC, o valor de R$ 5.000,00 (Cinco mil reais). Nestes termos, pede 

deferimento. Cuiabá/MT, 13 de abril de 2018. Milton Jones Amorim Vieira 

OAB/MT n. 16.216 Documentos: 01- Procuração “ad judicia”; 02- 

Declaração de hipossuficiência econômica; 03- Declaração de negativa de 

dívida; 04- Docs. pessoais; 05- Comprovante de endereço; 06- Extrato de 

consulta (SCPC)

Comarca de Querência

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 33359 Nr: 616-58.2014.811.0080

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IDAF, JMF, GDAF, JDAF, TDAF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HAdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA PAVESI GRANJA - 

OAB:17906

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos (META 2 CNJ).

Intimem-se as partes e a Fazenda Pública para que se manifestem, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sobre as primeiras declarações, nos termos do 

artigo 627 do CPC e seguintes.

Sem prejuízo, intime-se o inventariante, pessoalmente, para que, no prazo 

de 10 (dez) dias, junte aos autos o documento de identidade legível de 

Thaís, vez que o documento anexado está ilegível.

Por fim, abra-se vista ao Ministério Público para manifestação.

Ressalte-se que deixando o inventariante de promover o devido 

andamento processual, o Código de Processo Civil elenca como solução a 

instauração de incidente de remoção do inventariante e nomeação de 

outro inventariante ou o encaminhamento do processo ao arquivo 

provisório.

Após, conclusos para deliberação.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 34946 Nr: 82-80.2015.811.0080

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO SCHONS, FLAVIO LEONCIO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEBER MULLER MACENA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON LOPES ALVES - 

OAB:8953, Fabíola Collachiti Moreto - OAB:OAB/MT 9986-B, Ketty 

Ney Bianca Holanda Aires - OAB:19386/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - 

OAB:17950/A

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 056/07/CGJ, impulsiono 

estes autos para intimar a parte Executada, via DJE, da Decisão de ref.80: 
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Vistos. Proceda-se à atualização no sistema Apolo para que conste 

cumprimento de sentença. Intime-se o devedor para no prazo de 15 

(quinze) dias pagar o valor da dívida, sob pena de ser acrescida multa de 

10%, nos termos do art. 523, §1º, do NCPC. Após o transcurso do prazo 

acima estabelecido e, caso o devedor se mantenha inerte quanto ao 

cumprimento da obrigação, aplico-lhe a multa de 10 (dez por cento) sobre 

o montante da condenação. Com a vinda ou decorrido o prazo, 

manifeste-se a parte exequente no prazo de 10 (dez) dias. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 58305 Nr: 1896-25.2018.811.0080

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VITAFERTIL-PRODUTOS AGROPECUÁRIOS, 

EVANDRO MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Provimento 056/07/CGJ, impulsiono estes autos para intimar a parte 

Autora, via DJE, para que promova o recolhimento complemento do valor 

da diligência mediante emissão de guia disponível no sítio eletrônico do 

PJMT (www.tjmt.jus.br - > serviços-> guias -> emissão de guias de 

diligência), devendo o comprovante da guia devidamente recolhida ser 

trazida aos autos, para cumprimento do Mandado de Citação. Informo 

ainda aos advogados, que a escrivania não tem acesso ao sistema de 

informática, devendo eventuais problemas juntos ao sítio eletrônico ou 

sistemas do Tribunal ser resolvido pelo Setor de Tecnologia da Informação 

(TI), através da Assessoria da Coordenadoria 065 3617 3196, tendo em 

vista que não se trata de questão processual.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 34197 Nr: 1235-85.2014.811.0080

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fernanda Mühl, DEBORA MUHL

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Debora Muhl - OAB:15658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos (META 2 CNJ).

Nos termos do artigo 612 do CPC, “o juiz decidirá todas as questões de 

direito desde que os fatos relevantes estejam provados por documento, 

só remetendo para as vias ordinárias as questões que dependerem de 

outras provas.”

Desta forma, com relação ao petitório de REF 52, determino seja extraída 

cópia integral dos documentos a fim de serem distribuídas e autuadas em 

apenso a estes autos, seguindo-se o procedimento especial.

Após, intimem-se as partes e a Fazenda Pública para que se manifestem, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sobre as primeiras declarações, nos termos 

do artigo 627 do CPC e seguintes.

Por fim, abra-se vista ao Ministério Público para manifestação.

Ressalte-se que deixando o inventariante de promover o devido 

andamento processual, o Código de Processo Civil elenca como solução a 

instauração de incidente de remoção do inventariante e nomeação de 

outro inventariante ou o encaminhamento do processo ao arquivo 

provisório.

Após, conclusos para deliberação.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 43186 Nr: 2126-38.2016.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA CRISTINA DOS SANTOS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Lazaro Ribeiro Sobral, ROSANGELA 

FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíola Collachiti Moreto - 

OAB:OAB/MT 9986-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE PRESTES JASPER 

- OAB:19527/O

 Vistos.

A Autora pleiteia sozinha e em seu nome a adjudicação compulsória da 

escritura pública definitiva do lote nº 64 do P.A Coutinho União adquirido 

na constância da união estável com o falecido IZOI DA SILVA RONDON, o 

que ensejou o pedido de extinção do feito, pela parte ré, em vista da 

ilegitimidade ad causam.

Com efeito, os direitos decorrentes da pactuação do contrato de 

compromisso de compra e venda devem ser partilhados ou adjudicados 

em ação de inventário, a fim de que a posição jurídica até então ostentada 

pelo falecido possa ser assumida por seus sucessores.

A teor dos artigos 1.784 e segs., do Código Civil , verifica-se a 

necessidade de abertura da sucessão tão logo ocorrido o falecimento do 

autor da herança, momento em que, juridicamente, opera-se de imediato a 

transferência da propriedade aos herdeiros e legatários.

Ocorrendo o falecimento do promitente comprador e quitado o preço do 

imóvel, o direito de pleitear pela escritura definitiva de compra e venda do 

imóvel compromissado passa a viúva meeira que age na qualidade de 

administradora provisória do espólio, ressalte-se, DESDE QUE ABERTO O 

INVENTÁRIO.

Assim, a carência da ação é patente e não há possibilidade de 

convalidação.

Entretanto, por cautela, DETERMINO O BLOQUEIO DA MATRÍCULA, de 

modo a evitar possível transferência indevida pelos promissários 

vendedores.

Além disso, a posse do imóvel está em favor da autora, de modo que - até 

decisão contrária - não estão autorizados os promissários vendedores a 

praticarem atos de turbação ou esbulho em seu desfavor.

Diante do exposto, julgo EXTINTO O FEITO, sem resolução de mérito, nos 

termos do art. 485, VI, do CPC.

Oficie-se ao CRI local, com cópia da sentença.

 Não há custas ou honorários advocatícios pendentes.

P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 46782 Nr: 1001-98.2017.811.0080

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PCBDB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MACHADO FONSECA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando-se a suspensão das atividades da Defensoria Pública local, 

nomeio a Dra. Kelly Cristina Rosa Machado – OAB/MT – 13.449/O para 

exercer o encargo em favor da parte autora, bem como nomeio a Dra. 

Leila Galle Ebeling – OAB/MT – 8.556 para exercer o encargo em favor do 

requerido.

 Intime-se pessoalmente as advogadas, devendo apresentarem 

contestação e réplica, respectivamente, no prazo legal.

Consigno que os honorários advocatícios serão arbitrados ao final do 

processo.

 Após, conclusos para deliberação.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 42863 Nr: 1987-86.2016.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRIVALLE AGRÍCOLA VALE DO ARAGUAIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COODETEC DESENVOLVIMENTO PRODUÇÃO E 

COMERCIALIZAÇÃO AGRÍCOLA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Camila Alexandra Ubialli 

Staniszewski - OAB:13401/MT, SERGIO HENRIQUE STANISZEWSKI - 

OAB:12972/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andréa Pitthan Françolin - 

OAB:226.421/SP, Renato José Cury - OAB:154.351/SP

 Vistos.

Analisando as petições de REF 39 e 40, observo que as partes não 

especificaram o que pretendem com a produção de prova testemunhal, em 

inobservância à decisão anteriormente proferida.

Esclareço que deve a parte indicar as provas que efetivamente pretende 

produzir, demonstrando a real necessidade delas, visto que não se faculta 

ao juízo determinar a produção de prova que não tenha pertinência ou 

relevância alguma nos autos.

Assim, por exemplo, pretendendo a produção de prova testemunhal, deve 

a parte justificá-la, alegando que se destinará a provar uma determinada 

alegação feita na inicial ou na contestação e que resta controvertida.

Em homenagem à colaboração processual, deixo de indeferi-las, 

concedendo novo prazo de 10 dias para a concreta especificação.

Aguardar decurso do prazo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 53967 Nr: 4870-69.2017.811.0080

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG, CATP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LFR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Graziella Salina Ferrari - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - 

OAB:17950/A

 Vistos.

Com fundamento nos arts. 6º e 10º, do Novo Código de Processo Civil, 

faculto às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, de 

maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entendam pertinentes ao julgamento da lide.

Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que consideram 

incontroversa, bem como aquela que entendem já provada pela prova 

trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a 

cada alegação.

Com relação ao restante, remanescendo controvertida, deverão 

especificar as provas que pretendem produzir, justificando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência.

O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, indeferindo-se, 

ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Quanto às questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, 

desde logo, manifestar-se sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, 

desde que interessem ao processo.

Com relação aos argumentos jurídicos trazidos pelas partes, deverão 

estar de acordo com toda a legislação vigente, que, presume-se, tenha 

sido estudada até o esgotamento pelos litigantes, e cujo desconhecimento 

não poderá ser posteriormente alegado.

Registre-se, ainda, que não serão consideradas relevantes as questões 

não adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças processuais, 

além de todos os demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados 

pela jurisprudência reiterada.

Int.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 17354 Nr: 542-43.2010.811.0080

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ariel Pereira dos Santos, Amarildo Evangelista 

Damacena

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabíola Collachiti Moreto - 

OAB:OAB/MT 9986-B

 FUNDAMENTO E DECIDOAssim, tenho para mim que o trâmite de um 

processo sem qualquer finalidade útil, viola consideravelmente a própria 

Constituição Federal, ainda que vá de encontro ao disposto na súmula do 

Superior Tribunal de Justiça. E isso não implica entrave qualquer, visto que 

não há enunciado de súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal a 

respeito do assunto.Destarte, compulsando os autos, reconheço a 

EXTINÇÃO DA PUNIBLIDADE do acusado Amarildo Evangelista Damacena, 

já qualificados nos autos, com fundamento nos arts. 107, IV, e 109, ambos 

do Código Penal.Com o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, com 

as baixas necessárias.Expeça-se o necessário. Ciência ao MP.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 30947 Nr: 1015-92.2011.811.0080

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Romildo Aires Ramos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aridaque Luis Neto - 

OAB:3252/MT, Fabíola Collachiti Moreto - OAB:OAB/MT 9986-B, 

HÉRICA CHRISTINA MARTINS CARDOSO - OAB:13327-MT

 Ante o exposto, revogo a prisão preventiva de ROMILDO AIRES RAMOS, 

fixando-lhe a obrigação mensal de manter o juízo informado acerca de seu 

endereço e paradeiro, devendo para tanto, apresentar comprovante de 

residência atualizado. Expeça-se contramandado de prisão em favor de 

Romildo Aires Ramos. Determino o recolhimento dos mandados de prisão 

expedidos em seu desfavor. No que tange ao regular trâmite processual, 

CHAMO O FEITO À ORDEM. Com o desmembramento do feito, o 

denunciado Romildo constituiu advogado e apresentou defesa preliminar, 

conforme se verifica às fls. 505/512 e 517.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 32292 Nr: 1075-94.2013.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Irael Pires

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCINEIA BUCHNER, RONALDO DA SILVA 

BARROSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - 

OAB:17950/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON LOPES ALVES - 

OAB:8953

 Desta forma, e considerando que restou inviabilizada a realização da 

solenidade anterior (fl. 195), designo audiência de instrução e julgamento 

para o dia 29/08/2018, às16 h (Horário de Mato Grosso).As partes já 

foram intimadas e apresentaram rol de testemunhas. Cabe aos advogados 

constituídos pelas partes informar ou intimar cada testemunha por si 

arrolada (observadas as regras do artigo 455 do CPC).Caso seja arrolada 

testemunha residente em outra comarca e não haja compromisso de que a 

respectiva pessoa comparecerá na audiência aqui designada, expeça-se 

carta precatória para inquirição, com prazo de trinta dias para 

cumprimento do ato (na sequência intimando-se as partes quanto à 

expedição da carta precatória e para que a parte que arrolou a 

testemunha comprove em cinco dias a respectiva distribuição junto ao 

juízo deprecado).Intimem-se.Cumpra-se, COM URGÊNCIA.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 8691 Nr: 704-48.2004.811.0080

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tarcísio Neis, ISOLDI SEHN NEIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIAS RODRIGUES AQUINO, CELSO 

STRALIOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Armando Chaves de Morais - 

OAB:4.915

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, Lázaro Roberto Sousa Prado - 

OAB:8.793-A, Rodrigo Manfroi da Rosa - OAB:6338/MT, ROSELMAR 

VICENTE DE LIMA - OAB:4.471-A/MT

 Com fundamento nos arts. 6º e 10º, do Novo Código de Processo Civil, 

faculto às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, de 

maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entendam pertinentes ao julgamento da lide.Quanto às questões de fato, 

deverão indicar a matéria que consideram incontroversa, bem como 

aquela que entendem já provada pela prova trazida, enumerando nos 

autos os documentos que servem de suporte a cada alegação.Com 
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relação ao restante, remanescendo controvertida, deverão especificar as 

provas que pretendem produzir, justif icando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência.O silêncio ou o protesto 

genérico por produção de provas serão interpretados como anuência ao 

julgamento antecipado, indeferindo-se, ainda, os requerimentos de 

diligências inúteis ou meramente protelatórias.Quanto às questões de 

direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, desde logo, 

manifestar-se sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, desde que 

interessem ao processo.Com relação aos argumentos jurídicos trazidos 

pelas partes, deverão estar de acordo com toda a legislação vigente, que, 

presume-se, tenha sido estudada até o esgotamento pelos litigantes, e 

cujo desconhecimento não poderá ser  poster iormente 

alegado.Registre-se, ainda, que não serão consideradas relevantes as 

questões não adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças 

processuais, além de todos os demais argumentos insubsistentes ou 

ultrapassados pela jurisprudência reiterada.Intimem-se. Cumpra-se, COM 

URGÊNCIA. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 9593 Nr: 1586-10.2004.811.0080

 AÇÃO: Atentado->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIAS RODRIGUES AQUINO, JULIA DA COSTA AQUINO, 

CELSO STRALIOTTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tarcísio Neis, ISOLDI SEHN NEIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, Lúcia Helena Rodrigues da Silva Bensi - 

OAB:4456/MT, Rodrigo Manfroi da Rosa - OAB:6338/MT, ROSELMAR 

VICENTE DE LIMA - OAB:4.471-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Armando Chaves de Morais 

- OAB:4.915, Lucas Prado de Morais - OAB:39.433

 Desta forma, entendo que a prestação jurisdicional nos presentes autos 

de ação cautelar de atentado restou exaurida, de modo que DETERMINO o 

arquivamento dos autos com as cautelas de praxe. Desde já, autorizo 

eventual pedido de desentranhamento dos documentos juntados, mediante 

substituição por cópias simples.Determino, por conseguinte, o 

LEVANTAMENTO DA SUSPENSÃO nos autos em apenso de código 9978 e 

8691, dando-se continuidade na marcha processual.Em relação ao 

arquivamento, observar o Provimento 80/2014 CGJ, especialmente em 

relação à remessa ao DCA-TJMT. Além disso, observar o Provimento 

15/2017 - CM que dispõe sobre a Central de Arrecadação.Intimem-se. 

Cumpra-se, COM URGÊNCIA.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 12123 Nr: 651-96.2006.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO BERNARDES FILHO, MARIA ELY 

FREGONESI BERNARDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUÁRIA RONCADOR LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Carlos de Souza Pires - 

OAB:1.938-A, José Carlos de Souza Pires - OAB:MT 1.938

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AGUEDA DOROTEIA 

DOMANSKI JACOB - OAB:8.158-B, Alexandre Merighi - OAB:8180/MT, 

ARACIMIR AGNALDO ABISSI - OAB:189756/SP, Bassim Chakur Filho 

- OAB:106309, Edgard Assumpção Filho - OAB:76.149 OAB/SP, 

Fabiana Hernandes Merighi - OAB:9139/MT, GLAUCIA CRISTINA 

FRUCHELLA - OAB:113431 OAB/SP, JUAN PABLO DE FREITAS 

SANTOS - OAB:226586/SP, JULIANO AUGUSTO CARVALHO DE 

CASTRO - OAB:162.461 OAB/SP, LUDOVICO ANTONIO MERIGHI - 

OAB:905-A/MT, MARCELA GROSS SIMIONATO (estagiario) - 

OAB:147678-E OAB/SP, MARCELO ITIRO MIZUKOSI - OAB:72795/MG, 

MICHAEL FEITODA DOS SANTOS (estagiario) - OAB:119214-E 

OAB/SP, MYRIAN SILVIA DE CARVALHO - OAB:239.222 OAB/SP, 

RODRIGO DE SÁ MARTINS - OAB:168439/SP

 Considerando-se a determinação de produção da prova pericial em 

conjunto com os autos principais, NOMEIO como perito auxiliar deste Juízo 

o Senhor Elói Serafim, agrimensor, com endereço profissional na Avenida 

Rio Grande do Sul, número 654, Centro, Canarana/MT, Fone (66) 

3478-1661.Intime-se o perito para que apresente proposta de honorários, 

no prazo máximo de 30 (trinta) dias.Nos termos do artigo 465, § 1º, do 

CPC, incumbe às partes, dentro de 15 (quinze) dias contados da intimação 

desta decisão: I - arguir o impedimento ou a suspeição do perito, se for o 

caso; II - indicar assistente técnico; III - apresentar quesitos.Após, 

intimem-se as partes, no prazo comum de 05 (cinco) dias, com relação à 

proposta de honorários periciais, nos termos do artigo 465, parágrafo 3º, 

do CPC.Não havendo impugnação, intime-se a parte autora para que, em 

15 (quinze) dias, recolha os honorários periciais, sob pena de preclusão. 

Desde já, autorizo o pagamento de cinquenta por cento dos honorários a 

favor do perito no início dos trabalhos, devendo o remanescente ser pago 

ao final, depois de entregue o laudo e prestados todos os esclarecimentos 

necessários.Por fim, intime-se o perito para que informe a data do início 

dos trabalhos periciais.Cumpra-se. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 9978 Nr: 107-45.2005.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tarcísio Neis, ISOLDI SEHN NEIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIAS RODRIGUES AQUINO, JULIA DA COSTA 

AQUINO, ESPÓLIO STEFAN MAREK NEUDING (REPRESENTADO POR 

VERÔNICA NEUDING), VERÔNICA NEUDING, ANDRÉ VICTOR NEUDING, 

MÔNICA MILLER NEUDING, RICARDO GUSTAV NEUDING, GUIOMAR 

CARVALHO NEUDING, JUVENAL ZEFERINO BRAGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Armando Chaves de Morais - 

OAB:4.915

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON LOPES ALVES - 

OAB:8953

 Com fundamento nos arts. 6º e 10º, do Novo Código de Processo Civil, 

faculto às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, de 

maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entendam pertinentes ao julgamento da lide.Quanto às questões de fato, 

deverão indicar a matéria que consideram incontroversa, bem como 

aquela que entendem já provada pela prova trazida, enumerando nos 

autos os documentos que servem de suporte a cada alegação.Com 

relação ao restante, remanescendo controvertida, deverão especificar as 

provas que pretendem produzir, justif icando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência.O silêncio ou o protesto 

genérico por produção de provas serão interpretados como anuência ao 

julgamento antecipado, indeferindo-se, ainda, os requerimentos de 

diligências inúteis ou meramente protelatórias.Quanto às questões de 

direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, desde logo, 

manifestar-se sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, desde que 

interessem ao processo.Com relação aos argumentos jurídicos trazidos 

pelas partes, deverão estar de acordo com toda a legislação vigente, que, 

presume-se, tenha sido estudada até o esgotamento pelos litigantes, e 

cujo desconhecimento não poderá ser  poster iormente 

alegado.Registre-se, ainda, que não serão consideradas relevantes as 

questões não adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças 

processuais, além de todos os demais argumentos insubsistentes ou 

ultrapassados pela jurisprudência reiterada.Intimem-se. Cumpra-se, COM 

URGÊNCIA. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 59203 Nr: 2333-66.2018.811.0080

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUAN LAERCIO PEREIRA MATOS, JESSICA 

NERYS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - 

OAB:17950/A

 Vistos.

 Considerando-se a ausência do representante do Ministério Público, 

consoante manifestação e ofício anexos, defiro o pedido retro e designo 

audiência de instrução para o dia 29 de agosto de 2018, às 13h (horário 

oficial do Estado de Mato Grosso).

 Intimem-se as partes, testemunhas e advogados.

 Ciência ao MP.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Às providências.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 59876 Nr: 2603-90.2018.811.0080

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO-SAM AGRICULTURA E PECUÁRIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VINICIUS BALDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ítalo Jorge Silveira Leite - 

OAB:10.074/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento 056/07/CGJ, impulsiono estes autos para 

intimar a parte Autora, via DJE, para que promova o recolhimento do valor 

da diligência mediante emissão de guia disponível no sítio eletrônico do 

PJMT (www.tjmt.jus.br - > serviços-> guias -> emissão de guias de 

diligência), devendo o comprovante da guia devidamente recolhida ser 

trazida aos autos, para cumprimento do mandado. (Obs.: São 2(dois) atos 

a serem cumpridos pela Oficiala de Justiça). Informo ainda aos 

advogados, que a escrivania não tem acesso ao sistema de informática, 

devendo eventuais problemas juntos ao sítio eletrônico ou sistemas do 

Tribunal ser resolvido pelo Setor de Tecnologia da Informação (TI), através 

da Assessoria da Coordenadoria 065 3617 3196, tendo em vista que não 

se trata de questão processual.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 30590 Nr: 592-98.2012.811.0080

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Osmar Inacio Frizzo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAUL FERREIRA DE MOURA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGUEDA DOROTEIA DOMANSKI 

JACOB - OAB:8.158-B, Wilmar Jacob - OAB:15.810-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO JACOB - 

OAB:11414/B, Sara de Lourdes Soares Orione e Borges - 

OAB:4807-B

 Nos termos do Provimento 056/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para 

intimar as partes, via DJE, através de seus Procuradores, para dar-lhes 

ciência da data designada para abertura dos trabalhos periciais 6 de 

agosto de 2018, às 7h00m (MT), no Escritório da Canaplan Ltda(Avenida 

Rio Grande do Sul, 654, Centro de Canarana - MT), sendo que o 

deslocamento ao imóvel será realizado no dia 7 de agosto de 2018.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000066-07.2018.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

EVERALDO LAIR AREND (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ALVES DO NASCIMENTO OAB - MT0019240A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS PAULO ANESE (REQUERIDO)

 

Nos termos do Provimento 056/07/CGJ, considerando a Portaria nº 

856/2018-PRES, impulsiono estes autos para intimar a parte Autora, via 

DJE, da redesignação de audiência para o dia 24/08/2018 às 13:30 (MT).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000011-56.2018.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

ATACADO DE SECOS E MOLHADOS CASTRO'S EIRELI - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR DE TOLEDO RIBEIRO OAB - MT0002311A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SOLANGE CLEIA BATISTA DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE QUERÊNCIA SENTENÇA Processo: 

1000011-56.2018.8.11.0080; Valor causa: R$ 6.203,60; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[BUSCA E 

APREENSÃO]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

ATACADO DE SECOS E MOLHADOS CASTRO'S EIRELI - EPP Parte Ré: 

REQUERIDO: SOLANGE CLEIA BATISTA DOS SANTOS Vistos. Relatório 

Dispensado na forma do art. 38 da lei 9.099/95. Fundamentação Conforme 

atesta certidão constante no ID 12558821, o requerente não se manifestou 

quanto ao complemento do endereço da requerida, embora devidamente 

intimado. Caracterizando assim o abandono da causa por parte do 

requerente, dessa forma tem entendido a Egrégia Turma Recursal do 

Estado de Mato Grosso: “RECURSO CIVEL INOMINADO - EXTINÇÃO DO 

PROCESSO POR DESIDIA DA PARTE - SENTENÇA MANTIDA PELOS 

PROPRIOS FUNDAMENTOS. 1. Colhe-se dos autos que o reclamante foi 

intimado a manifestar-se sobre a certidão do Oficial de Justiça em maio de 

2005. Decorridos mais de cento e oitenta dias da intimação, o processo foi 

extinto com base no art. 267, II, do Código de Processo Civil. 2. O 

abandono da causa por mais de trinta dias, desde que a autora tenha sido 

intimada pessoalmente para dar prosseguimento ao feito sem nada 

requerer, gera a extinção do processo sem resolução de mérito, conforme 

art. 267, III, do CPC. 3. No caso não se aplica a Súmula n. 240 do STJ, 

porque nem sequer foi o réu citado para integrar a relação 

jurídico-processual, o que o impossibilita de provocar o juízo, no sentido de 

pedir a extinção do processo sem resolução de mérito, podendo o juízo, 

assim, agir de ofício. 4. Com apoio no artigo 55 da Lei de Regência dos 

Juizados Especiais (Lei 9.099/95), condeno o recorrido no pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios que, observados os 

parâmetros legais e o grau de complexidade da causa, fixo no equivalente 

a 15% (quinze por cento) do valor alcançado pela condenação que lhe 

fora imposta, atualizado monetariamente, ficando sobrestado o pagamento 

enquanto perdurar o estado de pobreza. (RI 5045/2008, DRA. MARIA 

APARECIDA RIBEIRO, 3ª TURMA RECURSAL, Julgado em 26/03/2009, 

Publicado no DJE 17/04/2009).” Ante ao exposto, JULGO EXTINTO O 

FEITO, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, III, do Novo 

Código de Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios (art. 55 

da lei 9.099/95). Arquivem-se. P.R.I.C.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010012-15.2017.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO CUSTODIO RIBEIRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

WAL MART BRASIL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT0018017S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE QUERÊNCIA SENTENÇA Processo: 

8010012-15.2017.8.11.0080. REQUERENTE: RENATO CUSTODIO RIBEIRO 

REQUERIDO: WAL MART BRASIL LTDA Vistos. Trata-se de EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO opostos por Renato Custodio Ribeiro alegando omissão, 

haja vista que a sentença de ID. 8695271 não mencionou o Banco 

Itaucard, embora tenha ingressado nos autos e apresentado contestação. 

Vieram os autos conclusos. É o relatório. Fundamento e decido. Conheço 

dos embargos em razão da tempestividade. Primeiramente, insta salientar 

que a finalidade dos embargos de declaração é complementar o acórdão 

ou sentença/decisão, quando presente omissão de ponto fundamental, 

contradição entre a fundamentação e a conclusão ou, obscuridade nas 

razões desenvolvidas. Somente é possível conferir efeitos infringentes ou 

modificativos a tal recurso se para corrigir referidos defeitos. Analisando 

os autos, verifico que os presentes embargos devem ser acolhidos, 

conforme passo a expor. Razão assiste ao embargante, uma vez que a 

sentença de ID. 8695271 deixou de condenar o Banco Itaucard, mesmo 

tendo este comparecido aos autos voluntariamente, ofertado contestação 

e juntando documentos, ou seja, participou efetivamente no contraditório e 

forneceu subsídios para o convencimento deste magistrado. De igual 

modo, a parte autora impugnou os documentos apresentados pela 

Instituição Finaneira, de sorte que razão assiste ao Embargante neste 

ponto. Ante o exposto, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

opostos contra a sentença de ID. 8695271 para acrescentar-lhe: 

“(...)Posto isso, sem maiores delongas e pela conduta temerária das 

empresas Requeridas WalMart Brasil LTDA e Banco Itaucard S/A, julgo 

procedente o pedido inicial, para condená-la ao ressarcimento por danos 

materiais, no importe R$1.021,89(um mil e vinte e um reais e oitenta e nove 
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centavos), a partir do evento danoso, por conseguinte extinto o processo 

com resolução de mérito, nos estritos limites enunciativos do artigo 487, 

inciso I, do CPC. (...).” Secretaria: Incluir o Banco Itaucard S/A no polo 

passivo dos autos e intimá-lo da sentença. No mais, persiste a sentença 

como está lançada. Publique-se, retifique-se anotando o necessário e 

Intime-se.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010123-72.2012.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

VALTO CLAUDIO DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO THOMA MARTINS DE PAULA OAB - MT0011954A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO CESAR DA SILVA RODRIGUES (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE QUERÊNCIA SENTENÇA Numero do Processo: 

8010123-72.2012.8.11.0080 EXEQUENTE: VALTO CLAUDIO DE OLIVEIRA 

EXECUTADO: JOAO CESAR DA SILVA RODRIGUES Vistos. 

Considerando-se o transcurso do prazo concedido por este juízo, sem 

qualquer manifestação, julgo EXTINTO O FEITO, sem resolução de mérito, 

por abandono da causa. Providencie-se a Secretaria a baixa na penhora 

realizada nos presentes autos. Não há custas ou honorários advocatícios. 

Transitada em julgado esta sentença, o que certificará o cartório, 

procedam-se às baixas e anotações necessárias e arquivem-se estes 

autos, independentemente de nova determinação. P. I. C. Às providências.

Comarca de Ribeirão Cascalheira

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 53825 Nr: 642-20.2018.811.0079

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do 

Araguaia e Xingu - Sicredi Araxingu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anderson Salomão Assis, VANIA SALOMÃO 

ASSIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:MT 9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR o patrono da parte requerente 

para que apresente a Guia de recolhimento da diligência do Sr. Oficial de 

Justiça, conforme intimação de ref. 08, tendo em vista que a petição 

juntada em 28/02/2018, ref. 11, não acompanhou a guia e respectivo 

comprovante de pagamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 10731 Nr: 704-17.2005.811.0079

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO ARAGUAIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERVASIO ABREU DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WEBERT CLINK DE CAMPOS 

ARRUDA - OAB:OAB-MT 19263

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Deusiano Ferreira dos 

Santos - OAB:OAB/MT 6883-A

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ/MT, 

impulsiono os autos, com a finalidade de intimar o patrono da parte 

requerida para apresentar alegações finais, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 50432 Nr: 2764-40.2017.811.0079

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Romário Feitosa Ferreira, Eloi Neto Vieira Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Deusiano Ferreira dos 

Santos - OAB:6883-A, Deusiano Ferreira dos Santos - OAB:OAB/MT 

6883-A

 ANTE O EXPOSTO, verificando-se que não houve qualquer alteração 

fática em relação à recente prisão do acusado, INDEFIRO o pedido, 

mantendo a decisão que decretou sua prisão preventiva. Aguardem-se os 

autos a realização da audiência de instrução designada (03/08/2018). 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 57931 Nr: 2190-80.2018.811.0079

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOCIMAR TAVARES DE AGUIAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:18.308 A / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Em razão disso, DEFIRO O PEDIDO LIMINAR, com fundamento nos 

artigos 3º e seguintes do Dec. Lei 911/69 e alterações inseridas pela Lei 

10.931/04.Expeça-se mandado de busca e apreensão, depositando-se o 

bem com a parte autora, na pessoa de seu representante legal.Executada 

a liminar, cite-se a parte requerida para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

contados do cumprimento da liminar, pagar a integralidade da dívida, 

conforme valor apresentado pelo credor fiduciário na inicial, oportunidade 

em que o bem lhe será restituído livre de ônus (art. 3º, §2º do Dec. Lei 

911/69).Poderá o devedor fiduciante apresentar resposta no prazo de 15 

dias, contados, de igual forma, a partir do cumprimento da liminar, ainda 

que tenha se utilizado da faculdade disposta no §2º do art. 3º do Dec. Lei 

911/69, caso entenda ter havido pagamento a maior e desejar a 

restituição.Defiro os benefícios do art. 212 do Novo CPC. O devedor, por 

ocasião do cumprimento do mandado de busca e apreensão, deverá 

entregar o bem e seus respectivos documentos (§ 14 do art. 3º do DL 

911/69).Intimem-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 44982 Nr: 2239-92.2016.811.0079

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Vieira, Ricardo Borges Leite

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO WENTZ MANHAES - 

OAB:20744/O

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 52/2007-CGJ/MT, 

impulsiono os autos, com a finalidade de intimar o patrono do réu 

apresentar razões da apelação no prazo legal, conforme declaração do 

réu na certidão do Sr. Oficial de Justiça, ref. 195.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 57905 Nr: 2188-13.2018.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILVAN MACHADO LAGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EB COMÉRCIO DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE PRESTES JASPER - 

OAB:19527/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recebo a petição inicial, nos termos do art. 334 do Código de Processo 

Civil.

Demonstrado nos autos os preenchimentos da Lei 1.060/50 e artigo 98, do 

Código de Processo Civil, de rigor é o deferimento da gratuidade da justiça. 
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Anote-se.

CITE-SE A PARTE RÉ e INTIMEM-SE AS PARTES para comparecerem à 

audiência de conciliação em data a ser definida pelo setor de Conciliação 

da Comarca.

A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA A AUDIÊNCIA SERÁ FEITA NA 

PESSOA DO (A) ADVOGADO (A).

O prazo para contestação (de quinze dias úteis) será contado a partir da 

realização da audiência. A ausência de contestação implicará revelia e 

presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial.

Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na audiência é 

obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio de 

procuração específica, com outorga de poderes para negociar e transigir). 

A ausência injustificada é considerada ato atentatório à dignidade da 

justiça, sendo sancionada com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa. As partes devem estar 

acompanhadas de seus advogados.

Expeça-se o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 54193 Nr: 756-56.2018.811.0079

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ricardo de Deus Duarte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcella Oliveira Assis, F MARQUES - ME, 

Frederico Marques

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANO DE ALMEIDA COSTA 

- OAB:OAB/ 16.921/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de custas ao final (REF8).

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 57743 Nr: 2120-63.2018.811.0079

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: A ROMERO EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIOS, ANTONIO 

ROMERO FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Alberto Narchi, LARA PARAVICH 

SARHAN NARCHI, ALFREDO NARCHI FILHO, JUDITH ABDALLA NARCHI, 

CLAUDIO ZARZUR, Espólio de Abrahão Zarzur

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMILIA PERES GIROLDO - 

OAB:2618

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Emendar a inicial, no prazo legal, para apresentar provas suficientes para 

a concessão da gratuidade ou recolher as custas necessárias.

Aguarde-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 57782 Nr: 2138-84.2018.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ FILHO DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIS DE JESUS LAURINDO 

- OAB:MT 18.483/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos.

Recebo a petição inicial, nos termos do art. 334 do Código de Processo 

Civil.

Demonstrado nos autos os preenchimentos da Lei 1.060/50 e artigo 98, do 

Código de Processo Civil, de rigor é o deferimento da gratuidade da justiça. 

Anote-se.

A eventual concessão de liminar (art. 300 no CPC/2015 ou art. 7º, III, da Lei 

nº 12.106/2009) ou de antecipação de tutela (art. 294 do CPC/2015) que 

redunde na concessão, manutenção ou elevação de benefício 

previdenciário (RGPS) e/ou em benefício funcional (de servidor civil ou 

militar) exige, além do apoio em possível norma expressa, um contexto 

fático-jurídico que evidencie - em cognição sumária/cabal - a conjunção de 

juridicidade (jurisprudência qualificada de apoio) com o risco da demora, 

tal não sendo possível, pois, se exige interpretação criativa de regra 

expressa e/ou criação de norma ou a desconsideração das conclusões 

da possível fase administrativa, que se aliam à necessidade de intrincada 

cognição exauriente (profunda instrução e dialética).

Assim, considerando-se a necessidade de preservação do dinheiro 

público, bem como a concreta possibilidade de irreversibilidade da 

decisão, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR REQUERIDO.

Em face do Convênio firmado entre o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso e a Procuradoria Federal do Estado de Mato Grosso/AGU, cite-se 

a autarquia requerida, mediante remessa dos autos via postal, para, 

querendo, apresentar resposta, dentro do prazo legal, fazendo-se 

constar, outrossim, as advertências a que faz menção os art. 285 e art. 

319, ambos do Código de Processo Civil.

Em atenção ao Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV n. 01/2016, deixo de 

designar audiência de conciliação.

Com a resposta, intime-se a parte autora para apresentar impugnação à 

contestação, independentemente de nova conclusão.

Após, tornem conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 38951 Nr: 1323-92.2015.811.0079

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adevaldo Pereira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de 

Ribeirão Cascalheira - OAB:

 Vistos.

RECEBO o Recurso em Sentido Estrito interposto pela Defensoria Pública 

em favor do acusado Adevaldo.

 Uma vez que o acusado Adevaldo já apresentou suas razões, 

REMETAM-SE os autos ao Ministério Público para que, no prazo de 02 

(dois) dias, apresente suas contrarrazões recursais.

 Por fim, voltem-me conclusos, para os fins do art. 589 do Código de 

Processo Penal (CPP).

 Cumpra-se.

 Às providências, com urgência, haja vista que o réu se encontra PRESO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 57865 Nr: 2176-96.2018.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ILMA PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YDIARA GONÇALVES DAS 

NEVES - OAB:GO 33.477

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos.

Recebo a petição inicial, nos termos do art. 334 do Código de Processo 

Civil.

Demonstrado nos autos os preenchimentos da Lei 1.060/50 e artigo 98, do 

Código de Processo Civil, de rigor é o deferimento da gratuidade da justiça. 

Anote-se.

Em face do Convênio firmado entre o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso e a Procuradoria Federal do Estado de Mato Grosso/AGU, cite-se 

a autarquia requerida, mediante remessa dos autos via postal, para, 

querendo, apresentar resposta, dentro do prazo legal, fazendo-se 

constar, outrossim, as advertências a que faz menção os art. 285 e art. 

319, ambos do Código de Processo Civil.

Em atenção ao Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV n. 01/2016, deixo de 

designar audiência de conciliação.

Com a resposta, intime-se a parte autora para apresentar impugnação à 

contestação, independentemente de nova conclusão.

Após, tornem conclusos.
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Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 57799 Nr: 2149-16.2018.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jacira Dias Arruda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YDIARA GONÇALVES DAS 

NEVES - OAB:GO 33.477

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos.

Recebo a petição inicial, nos termos do art. 334 do Código de Processo 

Civil.

Demonstrado nos autos os preenchimentos da Lei 1.060/50 e artigo 98, do 

Código de Processo Civil, de rigor é o deferimento da gratuidade da justiça. 

Anote-se.

Em face do Convênio firmado entre o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso e a Procuradoria Federal do Estado de Mato Grosso/AGU, cite-se 

a autarquia requerida, mediante remessa dos autos via postal, para, 

querendo, apresentar resposta, dentro do prazo legal, fazendo-se 

constar, outrossim, as advertências a que faz menção os art. 285 e art. 

319, ambos do Código de Processo Civil.

Em atenção ao Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV n. 01/2016, deixo de 

designar audiência de conciliação.

Com a resposta, intime-se a parte autora para apresentar impugnação à 

contestação, independentemente de nova conclusão.

Após, tornem conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 46818 Nr: 946-53.2017.811.0079

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wemerson José Ferreira Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Danielly Selke da Luz - 

OAB:OAB/MT 22.277/O, JOSE RENATO DE MORAES - OAB:OAB/MT 

13.330-A, Pedro Henrique Ribeiro de Carvalho - OAB:OAB/MT 

20.700/O

 Vistos.

RECEBO o Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Acusado Wemerson 

(Ref: 240).

 Uma vez que o Acusado Wemerson já apresentou suas razões, 

REMETAM-SE os autos ao Ministério Público para que, no prazo de 02 

(dois) dias, apresente suas contrarrazões recursais. Na mesma 

oportunidade, deverá o Ministério Público se manifestar sobre o pedido 

formulado pelo Acusado Wemerson (Ref: 242)

Por fim, voltem-me conclusos, para os fins do art. 589 do Código de 

Processo Penal.

 Cumpra-se. Às providências, com urgência.

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 17935 Nr: 897-90.2009.811.0079

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIO LOUZEIRO BARROS, Kesia Luzeiro Barros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMIDIO PINTO DA MOTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônio de Morais Pinto Júnior 

- OAB:MT 3652-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aridaque Luis Neto - 

OAB:3252/MT

 Vistos.

Considerando que a demanda foi proposta ainda no ano de 2009, ou seja, 

há quase 09 anos, e não há sequer citação, tenho para mim que o 

prosseguimento do feito se afigura impossível.

Isso porque a citação é pressuposto processual indispensável para o 

regular trâmite do feito.

Ressalta-se a inércia da parte autora em diligenciar o endereço correto do 

requerido ou requerimento de citação editalícia pelo esgotamento dos 

meios necessários de localização, ocasionando estatística negativa para a 

Comarca de Ribeirão Cascalheira - MT, protelando um feito que sequer 

iniciou (não há processo sem citação).

 Diante do exposto, julgo EXTINTO O FEITO, sem resolução de mérito, nos 

termos do art. 485, IV, do CPC.

Sem custas ou honorários.

P.R.I.

Arquivem-se.

Comarca de Rio Branco

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 45080 Nr: 1446-06.2017.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Valdeni Neri de Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Lopes da Silva - 

OAB:MT - 15.800

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, a perícia médica foi designada para o dia 

24/8/2018, a partir das 09:00 horas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 51925 Nr: 1131-41.2018.811.0052

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito Rural do Noroeste de Mato 

Grosso LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silvane Peres dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁLVARO ADALBERTO MACIEL 

CARNEIRO - OAB:8697

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte autora para manifestar-se acerca da certidão 

do Oficial de Justiça (referência 12), no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 46451 Nr: 2117-29.2017.811.0052

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Lambari D'Oeste/MT, Edvaldo Alves dos 

Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Manéa da Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONY DE ABREU MUNHOZ - 

OAB:11972

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco de Assis da Silva - 

OAB:OAB/MT 14.552, Jeana Valeria Mendes Alves - OAB:OAB/MT 

20.246

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte autora para apresentar impugnação à 

contestação apresentada pelo requerido, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 32678 Nr: 1140-76.2013.811.0052
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdeir Alves Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jeremias Jorge da Silva, Municipio de Salto do 

Céu - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliana Fernandes Sá - 

OAB:16.655/MT, LUIZ PEREIRA PARDIM - OAB:4.776-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ellen Barroso Viaro - 

OAB:14138, Geovane Viscovini da Silva - OAB:OAB/MT 19748-O

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar as partes para se manifestarem acerca do Laudo 

Pericial, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 50444 Nr: 465-40.2018.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joaquim Barbosa Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar as partes para se manifestarem acerca do Laudo 

Pericial, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 50936 Nr: 680-16.2018.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosângela Rosa de Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Salto do Céu - MT, Instituto 

Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Lopes da Silva - 

OAB:MT - 15.800

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar as partes para se manifestarem acerca do Laudo 

Pericial, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 49169 Nr: 3490-95.2017.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edneia Andrade de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Lopes da Silva - 

OAB:MT - 15.800

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar as partes para se manifestarem acerca do Laudo 

Pericial, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 47283 Nr: 2590-15.2017.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Heliete Alves da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Lopes da Silva - 

OAB:MT - 15.800

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar as partes para se manifestarem acerca do Laudo 

Pericial, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 50500 Nr: 484-46.2018.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IARA CRISTINA RODRIGUES VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Lopes da Silva - 

OAB:MT - 15.800

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar as partes para se manifestarem acerca do Laudo 

Pericial, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 45889 Nr: 1830-66.2017.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUILHERME LEONILDES, Maria da penha Fernandes 

Leonidio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar as partes para se manifestarem acerca do Laudo 

Pericial, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 48620 Nr: 3237-10.2017.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vanderlei de Lima Calassara

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Lopes da Silva - 

OAB:MT - 15.800

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar as partes para se manifestarem acerca do Laudo 

Pericial, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 51922 Nr: 1128-86.2018.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucinei Pereira Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 

(INSS)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO CORBELINO - 

OAB:MT - 9898

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar as partes para se manifestarem acerca do Laudo 

Pericial, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart
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 Cod. Proc.: 49236 Nr: 3531-62.2017.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marinete Zanette Ramos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Regina Célia Sabioni Lourimier 

- OAB:MT - 9.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar as partes para se manifestarem acerca do Laudo 

Pericial, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 51562 Nr: 932-19.2018.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ECM, Gilberto Monteiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar as partes para se manifestarem acerca do Laudo 

Pericial, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 36633 Nr: 617-93.2015.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Domingas de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Júlio Cezar Massam Nichols - 

OAB:MT - 11270

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar as partes para se manifestarem acerca do Laudo 

Pericial, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 48349 Nr: 3088-14.2017.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giuseppe Zampieri - OAB:MT - 

10.603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar as partes para se manifestarem acerca do Laudo 

Pericial, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 51528 Nr: 914-95.2018.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luciano Araujo Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar as partes para se manifestarem acerca do Laudo 

Pericial, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 47607 Nr: 2776-38.2017.811.0052

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Correia dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSANGELA BARROS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DA CONCEIÇÃO PAIVA - 

OAB:22398

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRÍCIA DE SOUZA - 

OAB:394508

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte autora para apresentar impugnação à 

contestação apresentada pelo requerido e pedido de reconvenção, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 49773 Nr: 112-97.2018.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gedson Rogerio Bordovicz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar as partes para se manifestarem acerca do Laudo 

Pericial, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 49518 Nr: 1-16.2018.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nilton Coelho de Assis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Lopes da Silva - 

OAB:MT - 15.800

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar as partes para se manifestarem acerca do Laudo 

Pericial, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 49773 Nr: 112-97.2018.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gedson Rogerio Bordovicz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte autora para se manifestar acerca do Laudo 

Pericial, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 37381 Nr: 855-15.2015.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 
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Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriano Polido Rodrigues, Andre Luiz Polido 

Cardoso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE DA CONCEIÇÃO PAIVA 

- OAB:22398/O, Marcelo Barroso Viaro - OAB:MT - 13290-A

 m caso negativo, NOMEIO desde já, o Dr. ANDRÉ C. PAIVA – OAB/MT 

22398/0, desta Comarca para, em caso de aceitação do múnus, atuar em 

favor do réu ADRIANO e o Dr. MARCELO BARROSO VIARO – OAB/MT 

13.290-A para atuar em favor do réu ANDRÉ LUIZ, devendo a secretaria 

remeter os autos para a resposta à acusação na forma do art. 396-A do 

CPP.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 53339 Nr: 1961-07.2018.811.0052

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ismael Ferreira Lacerda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emanuel Filartiga Escalante 

Ribeiro - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT - 5106-A

 Processo nº 1961-07.2018.811.0052 – Código n° 53339

Vistos, etc..

DETERMINO que seja feita a notificação do acusado para oferecer defesa 

prévia, no prazo de 10 dias, nos termos do artigo 55 da lei 11.343/2006.

 Na resposta, poderá arguir preliminares e alegar tudo o que interesse a 

sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas 

pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 05 (cinco), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Ademais, no ato da notificação, deverá o Sr. Meirinho certificar, além do 

ato de ofício, se o réu possui condições financeiras de se defender no 

processo.

 Após, conclusos.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 53195 Nr: 1847-68.2018.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JGdQ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábio Rogério Sant'Anna 

Pinheiro - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amós Medeiros dos Santos 

- OAB:21378/O

 Processo nº 1847-68.2018.811.0052 – Código 53195

Vistos, etc..

RECEBO A DENÚNCIA ofertada em face de JESUÍNO GONÇALVES DE 

QUEIROZ, por, preliminarmente, vislumbrar a satisfação dos requisitos do 

artigo 41 do Código Processo Penal e a ausência das hipóteses do art. 

395 do CPP.

Considerando os critérios do §1º do art. 394 do CPP, consigno que o 

procedimento será o comum e o rito, o ordinário.

Proceda-se com a CITAÇÃO do acusado, para responder à denúncia, por 

escrito, no prazo de 10 (dez) dias, devendo constar no mandado que, na 

resposta, poderão arguir preliminares e alegar tudo que interesse à sua 

defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas 

pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de oito, qualificando-se e 

requerendo sua intimação, quando necessário.

O acusado deverá ser advertido que, transcorrido o prazo acima, será 

decretada sua revelia na forma do art. 367 do CPP, situação em que não 

será ouvido no processo, bem como não será intimados de atos 

posteriores, até sentença penal. Podendo, inclusive, ser decretada sua 

prisão nos casos em que não for encontrado para intimações.

NO ATO DA CITAÇÃO, DEVERÁ O OFICIAL DE JUSTIÇA CERTIFICAR, 

ALÉM DO ATO DE OFÍCIO, SE OS RÉUS POSSUEM CONDIÇÕES 

FINANCEIRAS DE SE DEFENDEREM NO PROCESSO.

 DETERMINO a Secretaria deste juízo a apresentação de informações de 

antecedentes do acusado fornecida pelo Sistema Apolo.

COMUNIQUE-SE o recebimento da denúncia ao Instituto de Identificação 

bem como ao banco de dados do Sistema Nacional de Informações 

Criminais (SINIC) (art. 974, II da CNGC).

CIÊNCIA ao Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 32398 Nr: 858-38.2013.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Antonio de Paiva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Jose Ferrari Sobrinho, Gertrudes 

Tomazeli Ferrari

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT - 5106-A, Carlos Roberto dos Santos - OAB:MT - 5701-A

 Vistos em correição.

INTIMEM-SE as partes para especificarem as provas que ainda pretendem 

produzir, justificando sua pertinência, sob pena de indeferimento, no 

PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS.

Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, façam-me os autos 

CONCLUSOS para continuidade da instrução ou julgamento antecipado do 

mérito.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 32230 Nr: 688-66.2013.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vagno Sérgio Calassara

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Jose Ferrari Sobrinho, Gertrudes 

Tomazeli Ferrari

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT - 5106-A, Carlos Roberto dos Santos - OAB:MT - 5701-A

 Vistos em correição.

Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado do mérito, INTIMEM-SE as 

partes para especificarem as provas que ainda pretendam produzir e/ou 

interesse na tentativa de conciliação, justificando sua pertinência, sob 

pena de indeferimento.

Outrossim, CONSIGNE-SE o prazo de 15 (quinze) dias, valendo o silêncio 

pela inexistência.

 Após, decorrido o prazo, com ou sem manifestação, façam-me os autos 

CONCLUSOS para saneamento do feito ou julgamento antecipado.

Após, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 32215 Nr: 674-82.2013.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marília Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Jose Ferrari Sobrinho, Gertrudes 

Tomazeli Ferrari

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT - 5106-A, Carlos Roberto dos Santos - OAB:MT - 5701-A

 Vistos em correição.

Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, INTIMEM-SE as 

partes para especificarem as provas que ainda pretendam produzir e/ou 

interesse na tentativa de conciliação, justificando sua pertinência, sob 

pena de indeferimento.
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Outrossim, CONSIGNE-SE o prazo de 15 (quinze) dias, valendo o silêncio 

pela inexistência.

 Após, decorrido o prazo, com ou sem manifestação, façam-me os autos 

CONCLUSOS para saneamento do feito ou julgamento antecipado.

Após, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 32399 Nr: 859-23.2013.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Antonio de Paiva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Jose Ferrari Sobrinho, Gertrudes 

Tomazeli Ferrari

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Roberto dos Santos - 

OAB:MT - 5701-A

 Vistos em correição.

Trata-se de AÇÃO DE LOCUPLEMENTO proposta por GERALDO 

SEVERINO DE OLIVEIRA em desfavor de JOSÉ FERRARI SOBRINHO, 

ambos devidamente qualificados nos autos.

Às fl. 38, foi determinada sucessão processual do polo passivo fazendo 

constar o espólio de José Ferrari Sobrinho, representado pela 

inventariante Gertrudes Tomazeli Ferrari.

Devidamente citada, (fl. 44), requereu o deferimento da justiça gratuita e a 

nomeação do mesmo advogado que a representa em diversos processos, 

qual seja Dr. Carlos Roberto dos Santos.

É o breve relatório.

1) Diante disso, DEFIRO os BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA, nos 

termos do art. 98 e ss do CPC/15.

2) NOMEIO para patrocinar os interesses de Gertrudes Tomazeli Ferrari na 

presente ação, o DR. CARLOS ROBERTO DOS SANTOS OAB/MT 5.701-A, 

atento ao disposto no art. 303 da CNGC e à tabela vigente da OAB/MT – 

fev 2018, considerando que é dever do Estado, prestar assistência 

jurídica integral e gratuita a quem dela necessite, nos termos do art. 5º, 

LXXIV da Constituição Federal.

 3) Destaco que os honorários advocatícios serão fixados ao final do 

presente, em sentença, de acordo com o zelo despendido e a 

complexidade que a causa requer.

4) INTIME-SE, a requerida para apresentar contestação.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 48802 Nr: 3335-92.2017.811.0052

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito Rural do Noroeste de Mato 

Grosso LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eloiza Baptista Tessinari, Adriano Alves de 

Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA 

VANDERLEI - OAB:21678

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte exequente para se manifestar acerca da 

certidão de referência 23, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 52538 Nr: 1442-32.2018.811.0052

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de Mato Grosso - SICREDI Sudoeste

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucivaldo Antonio Carvalho Dodo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Assis Rosa - OAB:12.809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte requerente a efetuar o pagamento da 

complementação da diligência do Sr. Oficial de Justiça, no valor de R$ 

160,00 (cento e sessenta reais).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 52244 Nr: 1296-88.2018.811.0052

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TNP, MPN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CdCP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Charles de Paula Almeida - 

OAB:MT - 24735-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 52244

Vistos etc.,

1) Defiro os BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA, nos termos do art. 98 e 

ss do CPC/15.

2) CITE-SE/INTIME-SE a parte executada PESSOALMENTE para, EM 3 

(TRÊS) DIAS, pagar o débito alimentar, bem como AS PARCELAS QUE SE 

VENCEREM NO CURSO DA EXECUÇÃO, provar que o fez ou justificar a 

impossibilidade de efetuá-lo, nos termos do que dispõe o artigo 528 e 

seguintes do CPC.

3) Caso não cumpra a determinação acima, será determinado o protesto 

do pronunciamento judicial exequendo, bem como, será DECRETADA A 

PRISÃO CIVIL pelo prazo de um a três meses, em REGIME FECHADO, nos 

termos dos § 1º a 3º do artigo 528 do Código de Processo Civil, 

aplicando-se, no que couber, o disposto no art. 517 do CPC/15 e Súmula 

309 do STJ.

4) AUTORIZO, desde já, a citação nos moldes do artigo 212, § 2º, do CPC.

5) CIÊNCIA ao MPE.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 53339 Nr: 1961-07.2018.811.0052

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ismael Ferreira Lacerda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emanuel Filartiga Escalante 

Ribeiro - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT - 5106-A

 Processo nº 1961-07.2018.811.0052 – Código 53339

Vistos, etc..

Em detida análise, assevero que o réu foi notificado (ref. 11) onde 

informou não ter condições financeiras para constituir causídico.

Com base nos princípios do Contraditório e Ampla Defesa estampados no 

art. 5, inc. LV da CF/88, é cediço que o réu deve ser assistido por defesa 

técnica, sob pena de nulidade absoluta.

 Assim sendo, NOMEIO, como defensor dativo, o Dr. ADAILTON DA SILVA 

PERES, OAB/MT n. 5106-A, para que atue como advogado nesta ação, 

atento ao disposto no art. 303 da CNGC e à tabela vigente da OAB/MT – 

fev 2018, considerando que é dever do Estado, prestar assistência 

jurídica integral e gratuita a quem dela necessite, nos termos do art. 5º, 

LXXIV da Constituição Federal.

 Destaco que os honorários advocatícios serão fixados ao final do 

presente, em sentença, de acordo com o zelo despendido e a 

complexidade que a causa requer.

INTIME-SE o douto causídico para, em caso de aceitação do múnus, 

representar os interesses do acusado neste processo e oferecer defesa 

prévia, NO PRAZO DE 10 DIAS, conforme preceitua o art. 55 da Lei nº 

11.343/2006.

 CIÊNCIA ao Ministério Público.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

Comarca de Rosário Oeste

Diretoria do Fórum
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EDITAL N.º 10/2018/DF - Torna público pela ordem de classificação a 

relação dos habilitados para Credenciamento de Conciliador(a) da 

Comarca de Rosário Oeste, de acordo com o estabelecido pelo Edital nº 

01/2018/DF de 19.04.2018

* O Edital n° 10/2018/DF completo, encontra-se no Caderno de Anexos do 

Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 73083 Nr: 1447-51.2017.811.0032

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eder Márcio da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NILTON MARCOS NUNES 

PEREIRA - OAB:15481, ROBERTO EURIPEDES DA SILVA JUNIOR - 

OAB:18049/O

 Certifico e dou fé que tendo em vista a réu ter manifestado que possue 

advogado na pessoa do Dr. Roberto Euripedes da Silva Junior - OAB/MT 

18049, assim sendo nos termos do provimento nº 52/2007-CGJ/MT, 

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimar o referido advogado 

para apresentar defesa do réu, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 53750 Nr: 1845-37.2013.811.0032

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BVS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IEdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:OAB/MT 4.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tiago Dutra Morais - OAB:, 

Wendell Dutra Vital - OAB:OAB/MS 22.269

 Nos termos da legislação vigente e provimento nº 56/2007-CGJ/MT, intimo 

a parte autora a efetuar o pagamento de diligência no valor de 

R$10,50(dez reais cinquenta centavos), referente ao cumprimento do 

mandado no Bairro Nossa Sra Aparecida , a ser ser recolhido através de 

Guia de Diligências, nos termos do provimento 07/2017-CGJ/MT., a qual 

pode ser retirada no site em http:arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home ou 

diretamente da tela inicial do tjmt em aba serviços, icone Guias e 

preencher as lacunas com o numero único do processo e pesquisar e 

sempre marcar horário especial e seguir as listagens do sistema ou caso 

não consiga entrar em contato na Secretaria da Vara Única desta 

Comarca para esclarecimento e demais detalhes do sistema.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 50394 Nr: 232-16.2012.811.0032

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Kleber Henrique Freitas da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Michel José Nicolau Mussi - 

OAB:96.230

 Vistos em Correição.

Considerando que a testemunha arrolada pela defesa, Sr. Elizeu Antônio 

Pereira Filho, não foi encontrado no endereço declinado pelo seu 

advogado, conforme informações prestadas pelo sr. Meirinho às fls. 271, 

determino intimação da defesa do acusado, para manifestar e requer o 

que é de direito.

 Ainda, levando-se em conta que os autos se tratam daqueles processos 

incluídos na Meta 2 do CNJ, o prazo para manifestação será de 10 (dez) 

dias, improrrogáveis. Depois de esgotado tal, independentemente de 

manifestação, abra-se vista às partes para apresentação de memoriais 

escritos (art. 222, § 2º, do CPP). Após, conclusos para sentença.

Expeça-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 28020 Nr: 906-28.2011.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Júnior Rodrigues de Santana (menor)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Gonçalves Melado - 

OAB:8075/MT, Claudia Regina Oliveira Santos Ferreira - 

OAB:OAB/MT 10.765, Claudinez da Silva Pinto Junior - 

OAB:189492/SP, José Fernando Magioni - OAB:190236/SP, Marcia 

Regina Pereira da Silva Magalhães - OAB:OAB/MT 12.694

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos em correição.

Trata-se de Ação de Aposentadoria Rural por Invalidez ou Auxílio Doença 

intentada por JÚNIOR RODRIGUES DE SANTANA em face de INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, ambos já devidamente 

qualificados nos autos.

Em petição acostada aos autos à fls.87 e 93, requer a parte autora a 

desistência da ação, tendo em vista que não possui interesse no 

prosseguimento do feito.

Os autos vieram-me conclusos para deliberação.

É o breve relatório.

Fundamento e decido.

Inicialmente, convém registrar que o pedido de desistência tem lugar até a 

prolação de sentença, conforme preceitua o art. 485, § 5º do Código de 

Processo Civil. Ademais, consigna o art. 485, inciso VIII, do CPC, diante da 

existência de expresso pedido de desistência da parte autora, o juiz não 

resolverá o mérito quando homologar a desistência.

 Neste passo, verifica-se que desistência é faculdade da parte autora, 

que encontra obstáculo apenas em norma de ordem pública, quando 

houver indícios de que a parte utilizou-se de causa ardil, ou ainda, quando 

já contestada à ação, a parte requerida se opor ao arquivamento do 

processo (art. 485, § 4º, CPC). Contudo, no caso dos autos, não havendo 

notícias acerca de infringência a norma de ordem pública e estando as 

partes de comum acordo quanto ao término do processo, é de se impor a 

extinção do processo.

Ante o exposto, forte nos fundamentos de fato e de direito alhures, 

HOMOLOGO a desistência do processo e, por consectário, JULGO 

EXTINTO o presente processo sem resolução do mérito, tudo com 

fundamento no art. 485, VIII, do Novo CPC.

Sem custas processuais.

Arquive-se definitivamente, com as anotações e baixas necessárias.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 21901 Nr: 1153-14.2008.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcindo Lemes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Itaú Seguros S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Pires de Camargo - 

OAB:12703-B/MT, Edésio do Carmo Adorno - OAB:OAB/MT 8.615, 

ELENICE MARIA BORGES - OAB:3617/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Cesar Zandonadi - 

OAB:5736

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ELENICE MARIA 

BORGES, para devolução dos autos nº 1153-14.2008.811.0032, Protocolo 

21901, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 76589 Nr: 3338-10.2017.811.0032

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mário Bruning, SIMONE TEREZINHA ZOCCHE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13994-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e provimento nº 56/2007-CGJ/MT, intimo 

a parte autora a efetuar a COMPLEMENTAÇÃO de diligências no valor de 

R$ 949.00(novecentos e quarenta e nove reais ), para que o Senhor 

Oficial de Justiça de o cumprimento no referido mandado na( Denominação 

Fazenda Rosinei, na localidade denominada da Onda Grande, as margens 

do Rio Manso, lado Direito descendo da Usina para o Rio 

Cuiabá-MT),Distrito de Marzagão Próximo Buriti, a ser recolhido através de 

Guia de Diligências, nos termos do provimento 07/2017-CGJ/MT., a qual 

pode ser retirada no site em http:arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home ou 

diretamente da tela inicial do tjmt em aba serviços, icone Guias e 

preencher as lacunas com o numero único do processo e pesquisar e 

sempre marcar horário especial e seguir as listagens do sistema ou caso 

não consiga entrar em contato na Secretaria da Vara Única desta 

Comarca para esclarecimento e demais detalhes do sistema.O valor que 

foi depositado apenas a diligência no Cartório para o registro da penhora 

no valor de R$ 14.00 (quatorze reais).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 55806 Nr: 683-70.2014.811.0032

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ZLdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HdAeS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Zelito Oliveira Ribeiro - 

OAB:10.928-A - MT

 Vistos em correição.

Tendo em vista a ausência de manifestação do executado conforme 

certidão (fls. 77), NOMEIO como curador especial Zelito Oliveira Ribeiro 

OAB nº 10.728-A que deverá ser intimado acompanhar o feito, tendo em 

vista que a Defensoria Pública já atua em defesa da parte requerente.

 Diante da nomeação, fixo o valor de 5 URHs, devendo ser custeado pelo 

Estado de Mato Grosso.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 51602 Nr: 1760-85.2012.811.0032

 AÇÃO: Depósito da Lei 8. 866/94->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Volkswagen S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Thais Monique Evangelista Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:OAB/MT 4.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos em correição.

Trata-se de Ação de Depósito intentada por banco VOLKSWAGEN S/A em 

face de THAIS MONIQUE EVANGELISTA ALMEIDA, ambos já devidamente 

qualificados nos autos,

Em petição retro, requer a parte autora a desistência da ação.

Os autos vieram-me conclusos para deliberação.

É o breve relatório.

Fundamento e decido.

Inicialmente, convém registrar que o pedido de desistência tem lugar até a 

prolação de sentença, conforme preceitua o art. 485, § 5º do Código de 

Processo Civil. Ademais, consigna o art. 485, inciso VIII, do CPC, diante da 

existência de expresso pedido de desistência da parte autora, o juiz não 

resolverá o mérito quando homologar a desistência.

 Neste passo, verifica-se que desistência é faculdade da parte autora, 

que encontra obstáculo apenas em norma de ordem pública, quando 

houver indícios de que a parte utilizou-se de causa ardil, ou ainda, quando 

já contestada a ação, a parte requerida se opor ao arquivamento do 

processo (art. 485, § 4º, CPC). Contudo, no caso dos autos, não havendo 

notícias acerca de infringência a norma de ordem pública e estando as 

partes de comum acordo quanto ao término do processo, é de se impor a 

extinção do processo.

Ante o exposto, forte nos fundamentos de fato e de direito alhures, 

HOMOLOGO a desistência do processo e, por consectário, JULGO 

EXTINTO o presente processo sem resolução do mérito, tudo com 

fundamento no art. 485, VIII, do Novo CPC.

Revogo toda e qualquer medida constritiva que porventura tenha sido 

realizada nos autos.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais 

remanescentes, se houver.

Arquive-se definitivamente, com as anotações e baixas necessárias.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às providências.

Comarca de Santo Antônio do Leverger

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 5092 Nr: 813-80.2003.811.0053

 AÇÃO: Demarcação / Divisão->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEY CORREA DA COSTA, MARIA CONCEIÇÃO CORREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILA DA SILVA OLIVEIRA, PAULINO PEIXOTO 

DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Laércio Gilberto Lehnen - 

OAB:7989, Marly Souza Faria - OAB:7.529, Newman Pereira Lopes - 

OAB:7293, Tadeu Múcio Galvão Marques Vallim - OAB:4.717

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eudácio Antonio Duarte - 

OAB:1565/MT

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO TADEU MUCIO GALVÃO MARQUES VALLIM

 PARA, NO PRAZO DE 03 (TRÊS) DIAS, PROCEDER COM A DEVOLUÇÃO 

DOS AUTOS SUPRACITADOS, SOB PENA DE BUSCA E APREENSÃO E 

APLICAÇÃO DAS PENALIDADES DO ARTIGO 234, §§ 2º e 3º DO CPC, 

CONFORME DETERMINAÇÃO CONSTANTE NA CNGC, CAPÍTULO 10, ITEM 

2.10.1.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 83891 Nr: 2177-96.2017.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDERLÉIA ALMEIDA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO- PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAIARA FERNANDA CARNEIRO - 

OAB:20371/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, já tendo as partes contestado a ação, nos termos 

do Provimento 56/2007/CGJ, procedo à Intimação da parte requerente 

para, querendo, impugnar as contestações juntada aos autos, dentro do 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 83978 Nr: 2225-55.2017.811.0053

 AÇÃO: Tutela e Curatela - Nomeação->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Voluntária->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUCELINO RAMOS DOS SANTOS
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULINO RAMOS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO MANOEL FRANCO 

MARQUEZ - OAB:22947/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Cuida-se de pedido de substituição de curatela aforada por Jucelino 

Ramos dos Santos em face de Paulino Ramos dos Santos, em relação a 

interditada Marineide Rita dos Santos.

Extrai-se da prefacial que o requerido Paulino Ramos dos Santos obteve a 

curatela de Marineide Rita dos Santos, em processo judicial que tramitou 

neste Juízo. Contudo, ocorre que, atualmente, o citado múnus vem sendo 

exercido pelo Requerente.

Com lastro nestas premissas, postula pelo deferimento da curadoria 

provisória da paciente ao Requerente.

 A inicial veio instruída com os documentos.

Recebida a inicial, fora deferida a gratuidade da justiça, bem como, 

determinada a realização de estudo social (ref. 04).

 Instado a se manifestar, o Ministério Público prosseguimento do feito e a 

realização do estudo social, não corroborando com a concessão da tutela 

provisória de antecipação de tutela (ref. 14).

 Relatório de estudo social juntado aos autos em ref. 14.

 Vieram-me os autos conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Como é cediço, dada a exegese do art. 300 do Código de Processo Civil, 

para a concessão de pedido liminar, mister a comprovação de dois 

requisitos basilares: (i) verossimilhança das alegações; e, (ii) receio de 

grave dano.

In casu, por meio do estudo social, denota-se que o requerido não possui 

interesse em manter o encargo que lhe foi destinado, referente à curatela 

da interditada, sendo esta exercida, de fato, pelo Requerente.

Demais disso, mostra-se mister uma pronta substituição da cutela, vez que 

a interditada não pode manter-se sozinha.

Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, DEFIRO o pedido de tutela 

antecipada para substituir, provisoriamente, a curatela de Marineide Rita 

dos Santos, cujo encargo passará a ser da parte requerente Jucelino 

Ramos dos Santos.

EXPEÇA-SE o necessário.

CITE-SE o requerido, advertindo-o da pena de revelia.

Ciência ao MP.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 85332 Nr: 508-71.2018.811.0053

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

Civil->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROZENIL MARIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSA MARTINS HAUSCHILDT 

- OAB:21865/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Ref. 22: Cuida-se de embargos de declaração opostos por Maria Gabriela 

da Silva, representada por sua genitora Rozenil Maria da Silva, aludindo 

erro material na sentença prolatada nestes autos.

A irresignação do embargante cinge-se à alegação de erro material no 

julgado, ao argumento de que o nome do embargante constou 

erroneamente no julgado, impondo-se, assim, sua correção.

Postularam pela sanação do vício.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

De fato, os embargos de declaração merecem acolhimento.

Isso porque, constou em seu dispositivo o nome da embargante como 

sendo “Rosimeire dos Santos Mota” ao invés de “Maria Gabriela da Silva, 

representada por sua genitora Rozenil Maria da Silva”.

Logo, uma vez preenchidos os requisitos ACOLHO os presentes 

Embargos de Declaração para sanar o erro material apontado, e determino 

a exclusão do nome “Rosimeire dos Santos Mota” do dispositivo da 

sentença de ref. 19, para constar “Maria Gabriela da Silva, representada 

por sua genitora Rozenil Maria da Silva”.

No mais, permanecem inalterados os demais itens da sentença, na forma 

como lançados.

Intimem-se às partes por meio dos seus patronos.

 Transcorrendo o prazo legal, certifique-se e remetam-se os autos ao 

arquivo.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 75293 Nr: 308-35.2016.811.0053

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CDDSL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WTDML

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TAINA DE CAMPOS RONDON - 

OAB:22.017

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Cuida-se de Ação de Execução de Alimentos, ajuizada por Wender Lucas 

da Silva Moura Leite e Cassyane da Silva Moura Leite, rep. pela genitora 

Cida Dias da Silva Leite em face de Wagner Terezo de Moura Leite, todos 

devidamente qualificados.

 Despacho inicial à ref: 04 qual determinou, dentre outras medidas, a 

citação do Executado.

Em ref: 49, a parte postula pela desistência da demanda.

Vieram-me os autos conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Diante do pedido expresso de desistência da presente demanda requerido 

pela parte Autora, a extinção do processo, sem resolução de mérito, é 

medida que se impõe.

Ressalta-se que pela ausência da triangularização processual, não se 

aplica a regra constante do § 4º do art. 485 do Código de Processo Civil.

Assim, mister a extinção do feito independentemente da oitiva da parte 

requerida.

DISPOSITIVO.

Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, HOMOLOGO o pedido de 

desistência e EXTINGO a presente ação movida por Wender Lucas da 

Silva Moura Leite e Cassyane da Silva Moura Leite, rep. pela genitora Cida 

Dias da Silva Leite, à luz do art. 485, inc. VIII do Código de Processo Civil.

Sem custas, em virtude de deferimento de justiça gratuita.

 Fixo os honorários advocatícios do Advogado Dativo em 02 (duas) URH’s 

(R$ 1.793,02).

 Expeça-se o necessário.

Ciência ao MP.

Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos com as baixas de estilo.

Dou esta por publicada com a entrega na Escrivania. Dispensado o 

registro nos termos do Provimento nº 42/2008-CGJ.

Intime-se a parte Autora por meio do seu patrono (DJE).

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 85316 Nr: 499-12.2018.811.0053

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SFDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Krominski - 

OAB:10896/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, INDEFIRO o pedido de tutela 

de postulado.Considerando que de acordo com o Código de Processo Civil 

(Lei 13.105/2015) deve ser estimulada a conciliação, a mediação e outros 

métodos de solução consensual de conflitos, em observância ainda ao art. 

693 do CPC, designo audiência de conciliação para o dia 07/08/2018 às 

10:30 horas. CITE-SE a parte Requerida com antecedência mínima de 15 

(quinze) dias da data designada para audiência, (§ 2º art. 695 CPC) para 

comparecer, portando os documentos pessoais, com a observância de 

que o mandado de citação deverá conter apenas os dados da audiência, 

desacompanhado de cópia da petição inicial, sendo assegurado o direito 

de examinar seu conteúdo a qualquer tempo (§ 1º art. 695 CPC). Na 

audiência, as partes deverão estar acompanhadas de advogados ou de 
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defensores públicos (§ 4º art. 695 CPC), sendo que nos termos do art. 77, 

§ 1º c/c art. 334, § 8º do CPC, a ausência injustificada das partes na 

audiência de conciliação pode ser considerada como ato atentatório à 

dignidade da justiça. Não havendo possibilidade de acordo/composição, 

conforme previsto no art. 697 do CPC, passará a contar, da data da 

audiência, o prazo de 15 (quinze) dias para contestar a ação (art. 335, I, 

CPC); e, se não contestada, presumir-se-ão verdadeiras as alegações de 

fato formuladas pela parte autora (artigo 344 do CPC). Contestada a ação, 

manifeste-se o requerente no prazo de 15 (quinze) dias.INTIME-SE, a parte 

Autora.Processe-se em segredo de justiça (art. 189, II, CPC/2015).Por fim, 

APENSE-SE o presente aos autos 1879-07.2017.811.0053 – cód. 

83269.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 86273 Nr: 898-41.2018.811.0053

 AÇÃO: Tutela e Curatela - Nomeação->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Voluntária->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FELIPE ANGELO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTENOR ESTEVÃO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERIKA KAROLINE DA SILVA 

JONES - OAB:19511/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Em que pese a declaração da parte Requerente, descabível o deferimento 

do pedido de justiça gratuita.

Como se sabe, tal benefício se estende apenas àqueles necessitados, 

sem condições de arcar com pagamento das custas processuais sem 

haver prejuízo do seu sustento ou de sua família. Não é o que ocorre com 

a parte Requerente, que não comprova sua hipossuficiência, evidente que 

se mostra capaz de recolher as custas necessárias ao recebimento e 

processamento de sua pretensão.

No mais, cabia demonstrar, contabilmente, a sua impossibilidade de pagar 

a taxa judiciária exigida.

Tendo em vista que a parte Requerente somente alegou, e não comprovou 

sua insuficiência, INDEFIRO, pois, o pedido de assistência judiciária.

INTIME-SE a parte Requerente, na pessoa de seu advogado para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, promova o recolhimento das custas 

processuais, sob pena de cancelamento da distribuição do feito (art. 290 

CPC/2015).

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 83961 Nr: 2215-11.2017.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA HELENA RODRIGUES DOS SANTOS 

RHAUSCCHILD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO 

DO LEVERGER, ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Schnell Nothen Junior 

- OAB:22662/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .Assim, a tutela deve ser concedida.Isto posto, e pelo que mais consta 

dos autos, DEFIRO o pedido de tutela antecipada deduzido por Maria 

Vitória dos Santos Hauschild, para determinar aos Requeridos que, no 

prazo de 10 (dez) dias, providenciem o fornecimento das fraldas juvenis 

descartáveis, tamanho P, na quantidade de 130 (cento e trinta) unidades 

por mês.INTIMEM-SE, os requeridos para que cumpram a decisão e o 

comprove nos autos, bem como, na oportunidade, cite-os, para querendo, 

apresentarem a defesa no prazo legal.INTIMEM-SE, também, a Secretaria 

de Estado de Saúde-SES (R. Júlio Domingos de Campos "Seo Fiote", 5 - 

Centro Político Administrativo, Cuiabá - MT, 78049-902, 

secibmt@ses.mt.gov.br, (65) 3613-5387) e a Superintendência de 

Atendimento Farmacêutico-SAF (R. Jurumirim, s/n - Novo Mato Grosso, 

Cuiabá - MT, 78050-667, saf@ses.mt.gov.br , (65) 3653-6306/1249) para 

que cumpram a presente decisão. Após, dê-se vista ao Ministério Público. 

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 85025 Nr: 358-90.2018.811.0053

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIO DOMINGOS ALVES, ALICE SAMPAIO ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AILSON PAULINO RAMOS - 

OAB:7452

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

HOMOLOGO, por sentença, o acordo entabulado entre as partes, para 

que surta seus regulares e jurídicos efeitos, e, via de consequência, 

JULGO EXTINTA a presente ação, nos termos do art. 487, III, “b”, do Novo 

Código de Processo Civil.

DEFIRO a expedição de alvará para alienação do imóvel descrito na inicial, 

denominado “Sitio São Domingos”, a quem o Sr. Mario Domingos Alves 

indicar, condicionando a efetivação da transmissão do imóvel por meio de 

escritura a ser realizada pelo escrivão do Cartório, mediante comprovação 

dos pagamentos dos emolumentos correspondentes.

Após, AO ARQUIVO com baixa na distribuição.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 83991 Nr: 2228-10.2017.811.0053

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R A NOVAIS DE ARAUJO - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Roberto Romão - 

OAB:209.551 SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

HOMOLOGO o acordo celebrado pelas partes (Ref: 23), e, via de 

consequência, JULGO EXTINTA esta ação, com resolução do seu mérito, 

nos termos do art. 487, III, “b” do CPC.

Sem custas ou honorários.

Ao ARQUIVO.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 86103 Nr: 819-62.2018.811.0053

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMERCIAL DE REFRIGERAÇÃO PANAN OESTE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R R GUEDES ME - CASA DE CARNES SANTA 

TEREZINHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sebastião Carlos Araújo Prado 

- OAB:10.001

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, INDEFIRO o pedido de tutela 

provisória manejado pelo autor.Cite-se a requerida.Intime-se o autor via 

DJE.Às providências.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000425-72.2017.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO ROMAO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ODAIR ANTONIO FRANCISCO OAB - MT22451/O (ADVOGADO)

FLAVIO LUCAS DI PIETRO MAIDANA OAB - MT23541/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO STO ANTÔNIO LEVERGER , 24 de julho de 

2017. Senhor(a) Advogados do(a) REQUERENTE: FLAVIO LUCAS DI 

PIETRO MAIDANA - MT23541/O, ODAIR ANTONIO FRANCISCO - 

MT22451/O A presente carta, extraída dos autos da reclamação abaixo 

identificada, tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: STO ANTONIO 

LEVERGER - J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 31/08/2017 Hora: 13:00 , 

no endereço ao final indicado. O presente expediente também tem por 

finalidade a intimação de Vossa Senhoria para CIÊNCIA da SENTENÇA 

exarada nos autos do processo abaixo identificado, em trâmite neste 

juizado. Processo: 1000425-72.2017.8.11.0053; Valor causa: R$ 5.000,00; 

Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

Parte Autora: REQUERENTE: BENEDITO ROMAO DA SILVA 

ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência designada, poderá, 

de imediato, ser proferida sentença de extinção. OBSERVAÇÃO: 

Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. Atenciosamente, ALBERTO DIAS DE A 

CAVALCANTE Gestor(a) Judiciário(a) ASSINA POR ORDEM DO(A) MM(ª) 

JUIZ(A) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO 

ANTÔNIO DO LEVERGER E INFORMAÇÕES: RUA BENJAMIN CONSTANT, 

99, CENTRO, STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 TELEFONE: 

(65) 33411426

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000351-81.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ARNALDO DE ARRUDA XAVIER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO GOMES DOS SANTOS OAB - MT0021610A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE STO 

ANTÔNIO LEVERGER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO 

ANTÔNIO DO LEVERGER - PJe AV. LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE 

BARROS, Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO 

ANTÔNIO, STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 - TELEFONE: 

(65) 33411426 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA STO ANTÔNIO LEVERGER, 3 de 

julho de 2018. À(o) Requerido(a) Nome: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A Endereço: BANCO BRADESCO S.A., 4 ANDAR, 

NÚCLEO CIDADE DE DEUS, S/N, VILA YARA, OSASCO - SP - CEP: 

06029-900 Senhor(a): A presente carta, extraída dos autos do processo 

abaixo-identificado, tem por finalidade a I n t i m a ç ã o de Vossa 

Senhoria, na qualidade de parte requerida por todo o conteúdo do 

despacho ao final transcrito ou cuja(a) cópia(s) segue(m) anexa(s), como 

parte(s) integrante(s) desta carta, para comparecer(em) à audiência 

designada, para TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO. NÚMERO DO PROCESSO: 

1000351-81.2018.8.11.0053 VALOR DA CAUSA: R$ 10.000,00 DATA, 

HORÁRIO E LOCAL: A audiência será de Conciliação e se realizará no dia 

Tipo: Conciliação Sala: STO ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE 

CONCILIAÇÃO Data: 09/08/2018 Hora: 12:15 , no Edifício do Fórum, sito no 

endereço acima indicado. ESPÉCIE: [BANCÁRIOS, FINANCIAMENTO DE 

PRODUTO, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) REQUERENTE: 

ARNALDO DE ARRUDA XAVIER ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERENTE: 

Advogado: SERGIO GOMES DOS SANTOS OAB: MT0021610A Endereço: 

desconhecido REQUERIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A 

ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Advogado: BERNARDO 

RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB: MT0014992S Endereço: XV DE 

NOVEMBRO, 2029, JARDIM ACLIMAÇÃO, CAMPO GRANDE - MS - CEP: 

79020-300 DESPACHO/DECISÃO: “Cópia anexa” ADVERTÊNCIA(S): a) Não 

comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e recusando-se 

a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento pessoal, fica 

sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra 

ela alegados (art. 343, §§ 1o e 2o do CPC). b) A testemunha que, 

devidamente intimada, não comparecer à audiência, poderá ser conduzida 

coercitivamente e responderá, ainda, pelas despesas do adiamento do ato 

(art. 412 do CPC), o mesmo se aplicando aos peritos e assistentes, desde 

que intimados até 5 (cinco) dias antes da audiência. c) No caso de 

audiência preliminar, a parte deverá comparecer pessoalmente ou 

fazer-se representar por advogado com poderes para transigir (art. 331 

do CPC), ficando ciente de que, não havendo acordo, serão, em audiência, 

fixados os pontos controvertidos da demanda, decididas as questões 

processuais pendentes e deferidas às provas oportunamente requeridas. 

d) As eventuais justificativas de impossibilidade de comparecimento 

deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a 

parte que der causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 453 e 

§§ do CPC). OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, 

s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. Atenciosamente, Gestor de Secretaria Autorizado pelo 

Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000623-46.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA REGINA DE AMORIM GOMES 53195779153 (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RODOSERVICE CONSTRUCOES LTDA - ME (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE STO 

ANTÔNIO LEVERGER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO 

ANTÔNIO DO LEVERGER - PJe AV. LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE 

BARROS, Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO 

ANTÔNIO, STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 - TELEFONE: 

(65) 33411426 CARTA DE INTIMAÇÃO STO ANTÔNIO LEVERGER, 3 de 

julho de 2018. À(o) Requerido Nome: RODOSERVICE CONSTRUCOES 

LTDA - ME Endereço: DOM ORLANDO CHAVES, 2052, CRISTO REI, 

VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78118-000 Senhor(a): A presente carta, 

extraída dos autos do processo abaixo-identificado, tem por finalidade a I 

n t i m a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de parte requerida, do 

inteiro teor da r. decisão, cuja cópia segue anexa. NÚMERO DO 

PROCESSO: 1000623-46.2016.8.11.0053 VALOR DA CAUSA: R$ 7.783,00 

ESPÉCIE: [ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) REQUERENTE: MARIA REGINA DE AMORIM GOMES 

53195779153 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERENTE: REQUERIDO: 

RODOSERVICE CONSTRUCOES LTDA - ME ADVOGADO(S) DA PARTE 

REQUERIDA: DECISÃO: “Cópia anexa” Atenciosamente, Assinado 

Digitalmente DENILZA RAMOS DE ANDRADE Gestor de Secretaria 

Autorizado pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

Comarca de São José dos Quatro Marcos

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 88383 Nr: 1811-65.2018.811.0039

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGADO(A) DE POLÍCIA JUDICIARIA CIVIL DE S. J. 

DOS Q. MARCOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LARISSA BRITO DOS SANTOS, RONALDO 

MOURA GARCIA, NEMÉZIO CARLOS PANIAGUA, LUCAS CRISTÓVÃO 

GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANO DUARTE PRIOTO - 

OAB:MT 18566

 Ante o exposto, em consonância com o parecer do Ministério Público e 

considerando que ainda permanecem patentes os requisitos necessários 

à custódia cautelar, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA do indiciado 

RAFAEL FERNANDES DE OLIVEIRA, com espeque no art. 312 c/c art. 313, 

inciso I do Código de Processo Penal, a fim de que seja garantida a ordem 

pública e a conveniência da instrução criminal.Ciência ao Ministério Público 

e a Defesa.Cumpra-se.São José dos Quatro Marcos/MT, 29 de junho de 

2018.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo
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 Cod. Proc.: 88514 Nr: 1846-25.2018.811.0039

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A - MATRIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIONIZIO RODRIGUES, OUTROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA EFETUAR O 

DEPOSITO DE DILIGENCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA,, DEVENDO SER 

INDENTIFICADO O DEPOSITO COM NUMERO DO PROCESSO, PARA 

CUMPRIMENTO DO MANDADO. CONFOME PROVIMENTO 07/2017-CGJ.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 64893 Nr: 1882-72.2015.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERSON BORGES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO JOSÉ COLUMBANO 

MONEZ - OAB:MT 8996

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Henrique Fortunato - 

OAB:0, Wesley Lavoisier de Barros Nascimento - OAB:0

 AUTOS Nº 1882-72.2015.811.0039.

CÓDIGO 64893.

Vistos.

Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por GERSON BORGES DE 

SOUZA em desfavor de INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS.

 Em referencia n. 82, a parte autora apresentou planilha de cálculo.

Após, a parte requerida se manifestou concordando com os cálculos 

trazidos pela parte requerente (ref. n. 88).

É o breve relato.

Fundamento e decido.

Analisando os autos nota-se que o requerente, conforme referencia n. 82, 

apresentou devidamente os cálculos na peça de cumprimento de 

sentença. Nota-se à ref. n. 88, que a parte requerida, concorda com os 

cálculos apresentados, no valor de R$ 23.828,79 (vinte e três mil 

oitocentos e vinte oito reais e setenta e nove centavos) referente às 

verbas pretéritas e R$ 2.243,28 (dois mil duzentos e quarenta e três reais 

e vinte e oito centavos) referente aos honorários advocatícios.

Assim, desnecessária se torna a explanação dos argumentos arguidos 

pelas partes. Portanto, o cálculo apresentado pela parte requerente deve 

ser o adotado, razão pela qual o HOMOLOGO.

Ante o exposto, HOMOLOGO o cálculo apresentado pela parte requerente 

em referencia n. 82, no valor R$ 23.828,79 (vinte e três mil oitocentos e 

vinte oito reais e setenta e nove centavos) referente às verbas pretéritas 

e R$ 2.243,28 (dois mil duzentos e quarenta e três reais e vinte e oito 

centavos) referente aos honorários advocatícios.

Expeça-se ofício requisitório ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, 

nos moldes já indicados por este Sodalício, para que se proceda ao 

pagamento das verbas atrasadas, por meio de RPV (Requisição de 

Pequeno Valor) e/ou PRECATÓRIO, fazendo-se o pagamento na ordem de 

apresentação e à conta do respectivo crédito.

Intime-se.

Cumpra-se.

 São José dos Quatro Marcos-MT, 28 de junho de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 88514 Nr: 1846-25.2018.811.0039

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A - MATRIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIONIZIO RODRIGUES, OUTROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº. 1846-25.2018.811.0039.

CÓDIGO Nº. 88514.

Vistos.

 Defiro o petitório acostado de fl. 5, razão pela qual determino que proceda 

com a avaliação judicial e a penhora do bem matriculado sob n° 3.293 – 1° 

Ofício, denominado Sítio Lagoa Formosa de propriedade de Dionísio 

Rodrigues.

Com a vinda do laudo de avaliação, intimem-se as partes para que se 

manifestem, no prazo igual de 05 (cinco) dias.

 Empós, intime-se o executado para que se manifeste acerca da 

formalização da penhora realizada, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 25 de junho de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 72012 Nr: 2160-39.2016.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALICE RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED - CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO PORTO FRANCO 

PIOLA - OAB:153292

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 2160-39.2016.811.0039.

Código nº. 72012.

Vistos.

Atendendo à suspensão do expediente, em razão da paralização dos 

caminhoneiros, interrompendo a realizações de audiências, defiro pedido 

pleito retro.

Posto isso, DETERMINO a redesignação de audiência de conciliação, para 

a data mais próxima da pauta, qual seja, dia 17 de julho de 2018, às 

13h00min., com intimação das partes.

 Notifiquem-se as partes, bem como seus procuradores, devendo ser 

intimadas para comparecerem à solenidade, com as advertências legais.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 11 de junho de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 72501 Nr: 2435-85.2016.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA SOLANGE PEREIRA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO JOSÉ COLUMBANO 

MONEZ - OAB:MT 8996

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados pela parte autora, para o 

fim de CONCEDER o CONCEDO TUTELA ANTECIPADA EX OFFICIO para o 

fim específico de determinar ao INSS que implante o benefício ora 

concedido no prazo de 30 (trinta) dias.Quanto às prestações vencidas 

desde então, acaso existentes, serão devidos: a) correção monetária a 

partir do vencimento de cada parcela, aplicando-se o índice oficial de 

remuneração básica da caderneta de poupança (taxa referencial - TR) 

para a correção monetária a partir de 30/06/2009 até 25/03/2015 e, a partir 

de 26/03/2015 o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) 

nos termos da ADI 4357; b) e juros moratórios, nos mesmos moldes 

aplicados à caderneta de poupança.Isento a autarquia requerida do 

pagamento das custas judiciais, em razão do comando normativo 

consignado no art. 1º, §1º da Lei nº 9.289/1.996 c/c o art. 8º, § 1º da Lei 

nº 8.620/1.993 c/c o art. 3º, inciso I da Lei Estadual nº 

7.603/2.001.Condeno ainda o requerido ao pagamento de honorários 

advocatícios de sucumbência, no importe de 10% sob o valor da 

condenação. Outrossim, expeça-se ofício requisitando os honorários 

periciais fixados em R$ 600,00 (seiscentos reais), junto a Justiça Federal - 

Seção Judiciária de Mato Grosso, 1ª Região nos moldes da Resolução 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102874/7/2018 Página 824 de 859



305/2014.Não havendo recurso voluntário, certifique-se o trânsito em 

julgado da sentença, arquivando-se os autos posto que o valor da 

condenação não ultrapassa 1.000 (mil) salários-mínimos nos termos do 

art. 496, §3º, I, CPC.Às providências.Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.São José dos Quatro Marcos-MT, 06 de junho de 2018.Lílian 

Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 76238 Nr: 521-49.2017.811.0039

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDUARDO HENRIQUE SCORPIONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO TOSTES CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO LUZ BERTOCCO - 

OAB:253298

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Feitos Cíveis nº 521-49.2017.811.0039.Código nº. 76238.Vistos.Eduardo 

Henrique Scorpioni ajuíza Ação Monitória em desfavor de Thiago Tostes 

Cardoso, ambos devidamente qualificados nos autos.Junto à inicial vieram 

os documentos.Éa parte prova sua incapacidade econônimo-financeira de 

arcar com as custas processuais, há de ser deferida a justiça gratuita, 

ressalvada a possibilidade de revogação do benefício, a qualquer tempo, 

se modificada a situação do autor – Decisão reformada - Agravo”. (TJSP – 

20972492420178260000 SP 2097249 – 24.2017.8.26.0000, Relator: 

Percival Nogueira, Data de Julgamento: 26/07/2017, 6ª Câmara de Direito 

Privado, Data da Publicação: 26/07/17).Defiro a expedição do mandado de 

pagamento do valor descrito na inicial, acrescidos de honorários 

advocatícios de cinco por cento do valor atribuído à causa, com prazo de 

15 (quinze) dias (art. 701, do Código de Processo Civil), fazendo constar 

que, ante à norma do parágrafo 1º do artigo 701 do Código de Processo 

Civil, se tal depósito for feito no prazo acima, estará a parte requerida 

isenta de custas processuais e, em consequência, o requerente dará 

como quitada a obrigação.No mesmo prazo, querendo, poderá a parte ré, 

independentemente de garantia do Juízo, embargar, nos próprios 

autos.Decorrido o prazo de quinze (15) dias, sem apresentação de 

embargos será convertida a presente ação em feito executório constante 

parágrafo 2º do artigo 701 do Código de Processo Civil. 

Intime-se.Expeça-se o necessário.Cumpra-se.São José dos Quatro 

Marcos/MT, 22 de maio de 2018.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de 

Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 81907 Nr: 3403-81.2017.811.0039

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDENIR BOAVENTURA CRISPIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DO CONSÓRCIO DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER RICCI DA SILVA - 

OAB:MT 0021379-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:OAB/MT 8506-A

 AUTOS Nº. 3403-81.2017.811.0039.

CÓDIGO Nº. 81907.

Vistos.

Tendo em vista que a redesignação da audiência de conciliação ficou para 

a data mais próxima da pauta, qual seja, dia 11 de julho de 2018, a 

13:00hr, conforme determinação em decisão de referencia n. 39.

Devidamenre intimadas as partes, aguarda-se a sua realização.

 Intime-se. Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 28 de junho de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 65878 Nr: 2250-81.2015.811.0039

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JGC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ALVARES CAMPOS 

JÚNIOR - OAB:MT 9791, MARILIA AUGUSTO DE OLIVEIRA PLAZA - 

OAB:19284

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS-MT - OAB:QUATRO MARCOS

 Código 65878

Defiro o pedido retro, razão pela qual determino a suspensão do feito pelo 

prazo de 90 (noventa) dias.

Ultrapassado do lapso temporal concedido, a intime-se para propulsar o 

feito, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 21 de junho de 2017.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em substituição legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 83094 Nr: 3997-95.2017.811.0039

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: AADSR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DCSDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

MIRASSOL D OESTE-MT - OAB:MIRASSOL D'OEST, LINA MARIE 

CABRAL - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIÁH CARVALHO QUEIRÓZ 

LIMA OLIVEIRA - OAB:23688-O

 AUTOS Nº. 3997-95.2017.811.0039.

CÓDIGO Nº. 83094.

Vistos.

Considerando petitório de referencia n. 35, nomeio como curador especial 

do autor, Dra. Mariáh Carvalho Q. L. Oliveira, OAB/MT 23688-O, militante 

nesta Comarca com endereço profissional na Rua 28 de Outubro, n. 3070, 

Centro, Mirassol  D’Oeste/MT, CEP 78.280-000,  e-mai l 

advogada.mariahcarvalholiveira@gmail.com, fones (65)99609-1122.

Cientifique-se o douto patrono do múnus que lhe foi atribuído.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 13 de junho de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 13849 Nr: 1550-23.2006.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HILTZ BRAMBILLA MARCHIORETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GALILEU ZAMPIERI - 

OAB:11574/MT, GIUSEPPE ZAMPIERI - OAB:10603/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Cuida-se de petitório manejado por HILTZ BRAMBILLA MARCHIORETO, 

alegando que houve contradição na decisão que intimou a autora para 

pagamento das custas e despesas processuais em folhas nº. 157/158.

Em seguida, vieram-me os autos conclusos.

É o necessário. Decido.

Pois bem, verifico que a contradição no que toca ao ponto específico da 

decisão prolatada em que condena a autora ao pagamento de custas e 

despesas processuais, entendo que merece serem acolhidos os 

argumentos elencados no petitório.

Haja vista, que anteriormente foi deferido a gratuidade da justiça, nos 

termos do artigo 98, §3º do Código de Processo Civil.

Diante do exposto, CONHEÇO do pedido e os ACOLHO para sanar a 

contradição, determinando que a condenação da parte autora quanto as 

custas e despesas processuais, fiquem sob a condição suspensiva da 

sua exigibilidade pelos próximos 05 (cinco) anos subsequentes.

Intime-se. Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 04 de maio de 2018.
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Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 87139 Nr: 1202-82.2018.811.0039

 AÇÃO: Prestação de Contas - Exigidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS ROBERTO DE JESUS ANGELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO S/C. 

LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANATOLY HODNIUK JUNIOR - 

OAB:MT 7963

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDEMILSON KOJI MOTODA - 

OAB:231747

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA 

APRESENTAR-SE NOS PRESENTES AUTOS À IMPUGNAÇÃO A 

CONTESTAÇÃO, NO PARAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 69775 Nr: 1156-64.2016.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSILENE BATISTA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO RICCI GARCIA - 

OAB:15078, WAGNER PERUCHI DE MATOS - OAB:9865/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMILY MARIA DE BULHÕES 

DUARTE - OAB:PROC. FED.

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA QUE FIQUE 

CIENE ACERCA DO OFICIO DO REQUERIDO JUNTADOS AOS AUTOS , NO 

PRAZO LEGAL

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 62302 Nr: 971-60.2015.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACDSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DCS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE SÃO 

JOSÉ DOS QUATRO MARCOS-MT - OAB:QUATRO MARCOS, MARILIA 

AUGUSTO DE OLIVEIRA PLAZA - OAB:19284

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WAGNER PERUCHI DE MATOS 

- OAB:9865/MT

 Ante ao exposto, pelas razões já expendidas neste decisum, JULGO 

EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 

485, inciso III, do Código de Processo Civil, fazendo-o por sentença nos 

termos do artigo 354 do citado diploma legal.Deixo de condenar em custas 

e despesas processuais, visto que a parte autora é beneficiaria da justiça 

gratuita. Preclusas as vias recursais, arquive-se o presente feito, 

mediante as cautelas de estilo.Intimem-se.Cumpra-se.São José dos Quatro 

Marcos/MT, 29 de junho de 2018.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de 

Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 88783 Nr: 1968-38.2018.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLOTILDES DA SILVA SALES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL HERRERA DE OLIVEIRA - 

OAB:18387

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIRIELE GARCIA RIBEIRO - 

OAB:MT 10636

 Autos nº. 1968-38.2018.811.0039.

Código nº. 88783.

Vistos.

Cuida de Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência 

proposta por Clotildes da Silva Sales, em desfavor do Município de São 

José dos Quatro Marcos/MT e do Estado de Mato Grosso/MT, objetivando 

a cirurgia cardíaca denominada Angioplastia Coronária com 02 implantes 

de Stens, em prazo máximo de 20 (vinte) dias após a realização do 

cateterismo.

Recebo a inicial, uma vez que estão presentes os requisitos dos artigos 

319 e 320 ambos do Código de Processo Civil.

Antes de apreciar o pleito retro, solicito parecer técnico do Núcleo de 

Apoio Técnico (NAT) do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

no intuito de que responda aos quesitos abaixo, sem prejuízo de outras 

informações que entender pertinentes ao caso em deslinde, no prazo de 

05 (cinco) dias:

a) Se há risco de morte ou perda de membro, sentido ou função, caso o 

medicamento/procedimento não seja fornecido pelo Estado;

b) Se há urgência médica na realização do procedimento ou concessão do 

medicamento, sob pena de perda do objeto caso a prestação não seja 

concedida no início da lide;

c) Caso os medicamentos/procedimentos solicitados não sejam fornecidos 

pelo Sistema Único de Saúde, se existe medicamentos/procedimentos 

similares oferecidos pelo SUS que apresentem os mesmos resultados;

d) Caso os medicamentos/procedimentos não sejam fornecidos pelo SUS, 

para que informe um valor de referência a fim de que possam ser 

adquiridos na iniciativa privada pelo preço justo;

e) Informar se os medicamentos e insumos pleiteados nos autos são 

disponibilizados pelo Sistema Único de Saúde.

Ao ser solicitado o parecer, remetam-se ao NAT também cópia da petição 

inicial e dos documentos que a instruem.

Com a vinda do parecer, voltem os autos conclusos imediatamente.

Intime-se. Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 29 de junho de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 70288 Nr: 1318-59.2016.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA FERREIRA DUARTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREVIQUAM - FUNDO MUNICIPAL DE 

PREVIDÊNCIA SOCIAL SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER RICCI DA SILVA - 

OAB:MT 0021379-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JONAS ALBERT SCHMIDT - 

OAB:MT-8091

 AUTOS Nº 1318-59.2016.811.0039.

CÓDIGO Nº. 70288.

Vistos.

 Tendo em vista a prolação da sentença em referência nº. 26 certifique-se 

o trânsito em julgado da sentença, arquivando-se os autos.

Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 20 de março de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-94 DESPEJO

Processo Número: 1000148-64.2018.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FRANCISCO DOURADO (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DE TAL (RÉU)

DEMIRO DE TAL (RÉU)

Magistrado(s):

LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIACNHINI
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS DESPACHO 

Processo: 1000148-64.2018.8.11.0039. AUTOR: JOSE FRANCISCO 

DOURADO RÉU: DEMIRO DE TAL, MARIA DE TAL Vistos. Tendo em vista 

que esta comarca não dispõe de Defensor Público, NOMEIO o/a Douto(a) 

Advogado(a) JERÔNIMO DE OLIVEIRA FILÓ, OAB/MT 24.367 para 

patrocinar a defesa da autora, o qual desempenhara tal múnus público, 

por força da disposição estanque do artigo 22 e seguintes do Estatuto e 

Código de Ética da ilustre OAB. Consigno, que diante dos trabalhos 

desempenhados, e por força do provimento 09/2007/ CGJ/MT e levando 

em consideração o momento processual em questão deixo para arbitrar o 

quantum a título de honorários advocatícios a serem pagos pelo Estado de 

Mato Grosso ao final dos trabalhos. Intime-se o referido causídico acerca 

da referida nomeação. Às providências. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. São José dos Quatro Marcos-MT, 28 de junho de 2018. Lílian 

Bartolazzi L. Bianchini Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000164-18.2018.8.11.0039

Parte(s) Polo Ativo:

ELZA KIYOME YAMATE COSSI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL HERRERA DE OLIVEIRA OAB - MT0018387A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LILIAN BARTOLAZZI LAURINDO BIACNHINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS DECISÃO 

Processo: 1000164-18.2018.8.11.0039. REQUERENTE: ELZA KIYOME 

YAMATE COSSI REQUERIDO: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE 

TRABALHO MEDICO Vistos. Trata-se de Ação de Obrigação Fazer c/c 

Pedido de Tutela de Urgência manejado por Elza Kiyome Yamate Cossi, 

onde se formulou tutela de urgência para fins de obrigar a demandada a 

manter o contrato de plano de saúde, nas mesmas condições contratadas 

pelo titular em face de Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico sob 

o rito da Lei n. 9.099/95, em que, aparentemente, encontram-se 

preenchidos os requisitos legais para a propositura perante o Juizado 

Especial Cível. RECEBO a petição inicial com seus documentos (artigo 14 e 

ss. da Lei n. 9.099/95). INDEFIRO os benefícios da gratuidade da justiça, 

haja vista a ausência de elementos suficientes que permitam aferir o 

preenchimento dos requisitos para a concessão do benefício almejado. 

Ademais, para a concessão da tutela de urgência, faz-se necessária, nos 

termos do art. 300 e seguintes do CPC a presença da probabilidade do 

direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso 

em voga, em que pese a necessidade de probabilidade do direito, observo 

que restou demonstrado, uma vez que pacífico é o entendimento da 

manutenção da qualidade de dependente conferida ao cônjuge supérstite, 

após o falecimento do titular do plano, conforme decisão do Tribunal de 

Justiça do Distrito Federal e dos Territórios – TJDFT: DEPENDENTE EM 

PLANO DE SAÚDE TEM O DIREITO DE MANTER SUA CONDIÇÃO DE 

BENEFICIÁRIA, MESMO APÓS A MORTE DO CÔNJUGE TITULAR, DESDE 

QUE ASSUMA O PAGAMENTO DAS MENSALIDADES. Na origem, o Juízo a 

quo condenou a seguradora a manter o plano de saúde em favor da 

autora, sem custos, durante o período de remissão de 5 anos e, após tal 

prazo, garantir a permanência do contrato nas mesmas condições de 

cobertura assistencial de quando o titular era vivo, mediante o pagamento 

das mensalidades pela beneficiária. A ré apelou para afastar a 

obrigatoriedade de manutenção do plano após o período de remissão, sob 

o argumento de que o contrato firmado é coletivo empresarial, e não 

familiar, razão pela qual a autora deverá contratar outro plano após o 

período de 5 anos. Para o Relator, é direito da autora a manutenção do 

contrato de plano de saúde, mesmo na modalidade coletivo empresarial, 

desde que ela assuma o pagamento integral das contribuições do plano, 

conforme disposto no art. 30, § 3º, da Lei 9.656/98. Assim, a Turma 

manteve a condenação. Acórdão n. 961307, 20150610100700APC, 

Relator Des. JOÃO EGMONT, 2ª TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 

17/8/2016, Publicado no DJE: 26/8/2016, p. 232/248. Outro não é o 

entendimento do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará: Ementa: 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PLANO DE SAÚDE PRIVADO. 

FALECIMENTO DO TITULAR. COBERTURA DE REMISSÃO POR MORTE. 

ASSITÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR CONTINUIDADE AO CÔNJUGE 

DEPENDENTE INSCRITO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 13 DA ANS. APELO 

CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O cerne da 

controvérsia gira em torno da manutenção do contrato particular de 

prestação de serviços médicos e hospitalares celebrado com a UNIMED de 

Fortaleza, tendo como dependente a suplicante, ora apelada, 

considerando a existência do contrato em razão do falecimento do 

cônjuge contratante. 2. As regras de proteção à vida, à dignidade da 

pessoa humana e a saúde são verdadeiros princípios constitucionais que 

irradiam para todo o ordenamento jurídico, especialmente à norma 

consumerista de 1990 e posteriormente em 1998, à Lei dos Planos de 

Saúde (Lei nº 9.656/98). 3. A lei 6.656/98, que rege os planos de saúde 

especialmente o art. 35, §5º, prevê a garantia da manutenção do plano de 

saúde aos dependentes já inscritos, sendo vedada a titularidade do 

contrato a terceiros. 4. Tem-se que o direito da suplicante encontra-se 

previsto na Súmula 13 da ANS, datada de 03/11/2010, cujo teor assim 

dispõe: “O término da remissão não extingue o contrato de plano familiar, 

sendo assegurado aos dependentes já inscritos o direito à manutenção 

das mesmas condições contratuais com a assunção das obrigações 

decorrentes para contratos firmados a qualquer tempo”. 5. Não assiste 

razão à apelante, pois a edição da mencionada súmula nº 13, da ANS 

reconhece o direito alegado pelo recorrida, assegurando-se as suas 

garantias fundamentais, de modo a não ser desamparada da assistência 

médica e hospitalar e do seu direito constitucional à saúde (artigo 196 da 

CF). 6. Logo, impositiva a manutenção da autora no plano de saúde do 

qual era beneficiária, de modo que terá de arcar com as prestações que 

seu falecido marido pagava, atualizadas conforme os índices ANS. 7. 

Apelo conhecido e improvido. Publicada em 31.08.2017. TJ-CE – Apelação 

APL 08894638420418060001 CE 0889463-84.2014.8.06.0001 (TJ-CE). No 

que tange o requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo, restou demonstrado, mormente pela idade apresentada pela 

autora, configurando-se, assim, a necessidade de amparo médico a 

qualquer tempo. Destarte, em virtude de terem sido preenchidos todos os 

requisitos da tutela de urgência afigura-se viável o deferimento desta. 

Ante o exposto, DEFIRO A MEDIDA LIMINAR PLEITEADA por ELZA KIYOME 

YAMATE COSSI em face de UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO para o fim de manter a autora na qualidade de 

dependente, com a mesma cobertura assistencial de quando o titular era 

vivo no plano de saúde contratado pelo extinto junto à requerida. 

Intimem-se a parte requerida para cumprir a medida liminar deferida nestes 

autos em 05 (cinco) dias. Cite-se a parte requerida para querendo, 

apresentar resposta, no prazo legal. O prazo para impugnar a 

contestação e os documentos nela acostados é de 5 (cinco) dias, a partir 

do término do prazo para apresentação da defesa (CNGC, art. 926, 

Enunciado n. 12 da Súmula da Turma Recursal Única deste Estado de Mato 

Grosso.) Às providências. Intime-se. Cumpra-se. São José dos Quatro 

Marcos/MT, 29 de junho de 2018. Lílian Bartolazzi L. Bianchini Juíza de 

Direito

Comarca de Sapezal

Diretoria do Fórum

Comunicado

GABARITO PRELIMINAR - PROCESSO SELETIVO PARA CREDENCIAMENTO 

DE JUIZ LEIGO

* O Gabarito Preliminar completo, encontra-se no Caderno de Anexos do 

Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 37957 Nr: 247-12.2010.811.0078

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES - 

ANATEL, PROCURADORIA FEDERAL NO ESTADO DE MATO GROSSO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO FARIAS DE LIMA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA PINHEIRO 

CAVALCANTE - OAB:1380475

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

INDEFIRO o pedido de conversão em renda acostado às fls. 61, eis que 

não existe valores bloqueados nos autos, consoante consulta BACENJUD 

de fls. 51/53 o executado não possuía saldo positivo nas contas.

Assim, intime-se a exequente para no prazo de 15(quinze) dias se 

manifestar nos autos requerendo o que entender de direito sob pena de 

aplicação do artigo 921 III do CPC.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 102646 Nr: 2938-52.2017.811.0078

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON HOLANDA PEREIRA DINIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO MICHELS DE 

OLIVEIRA - OAB:7.300/MT

 Ante o exposto e por toda a fundamentação lançada JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para 

ABSOLVER o réu pelo crime de roubo (fato 2), com fundamento no art. 

386, IV, do CP e CONDENÁ-LO pelo crime previsto no art. 155, §4º, IV e 

art. 157, §2º, I e II, ambos do Código Penal (...) EXPEÇA-SE ALVARÁ SE 

SOLTURA em favor de EDSON HOLANDA PEREIRA DINIZ, devendo ele ser 

colocado imediatamente em liberdade, salvo se por outro motivo estiver 

preso.ISENTO o acusado do pagamento das custas e despesas 

processuais, haja vista ser pobre na forma da lei. Deixo de fixar valor 

mínimo para indenização da vítima por inexistir pedido neste 

sentido.Independentemente do trânsito em julgado da sentença expeça-se 

a guia de execução provisória, observando eventuais executivos em 

aberto.Transitada esta sentença em julgado, DETERMINO: 1.EXPEÇA-SE a 

guia de Execução Definitiva; 2. OFICIE-SE ao Tribunal Regional Eleitoral, a 

fim de ser promovida a suspensão dos direitos políticos;3. 

COMUNIQUEM-SE ao Cartório Distribuidor e à Autoridade Policial;4. 

OFICIE-SE ao Instituto Nacional e Estadual de Identificação, nos termos do 

art. 809 do CPP;Após, ARQUIVE-SE com as baixas e anotações 

necessárias.INTIMEM-SE os réus da presente sentença. CIÊNCIA ao 

Ministério Público Estadual e à Defensoria Pública.P.R.I.CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 109522 Nr: 1717-97.2018.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON CARIJO RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS AYMORE FINANCIAMENTO E ARRENDAMENTO MERCANTIL 

(LEASING) DE VEÍCULOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA ECHER - OAB:12274

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ate o exposto JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial 

para:1) DECLARAR a INEXISTÊNCIA de relação jurídica entre as partes e, 

em consequência, a INEXIGIBILIDADE da cobrança do débito inscrito no 

cadastros de inadimplentes pela empresa requerida no valor de R$ R$ 

93.600,00: 2) Antecipo a Tutela de Urgência Pretendida eis que 

preenchidos os requisitos legais, para DETERMINAR ao requerido que 

efetue a retirada do nome do autor dos órgãos de proteção ao crédito no 

prazo de 05(cinco) dias, sob pena de aplicação de multa diária de 

200,00(duzentos reais) limitada ao teto de 6.000,00(seis mil reais).3) 

CONDENAR a requerida ao pagamento de Danos Morais no importe de R$ 

3.000,00(três mil reais), acrescido de correção monetária(INPC), a partir 

do arbitramento(Súmula 362 do STJ) e juros moratórios de 1%(um por 

cento) ao mês, devidos a partir do evento danoso(data da inclusão 

indevida).4) CONDENAR a requerida ao pagamento de custas e despesas 

processuais bem como honorários advocatícios que fixo com fundamento 

no artigo 85 § 2 do CPC em 10% do valor da causa.Proceda o Senhor 

Gestor Judiciário com retificação no sistema APOLO para que conste 

como requerido a empresa BANCO SANTANDER BRASIL S/A, devendo 

inclusive proceder com o cadastramento de seu patrono qual seja: 

DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA, para que receba todas as 

intimações referentes a este feito, sob pena de nulidade.Transitada em 

julgado, certifique-se o necessário, após arquive-se com as baixas e 

anotações devidas.Publique-se.Intime-se.Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo.Às providências. CONRADO 

MACHADO SIMÃO Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 109911 Nr: 2019-29.2018.811.0078

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CASAGRANDE & DIDONE LTDA-ME, CARLA ANTONIA 

WIELENS DIDONE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIELA APARECIDA STORER DIAS, 

FRANCISCO MORAES DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEILAINE PEREIRA MORAES - 

OAB:22750/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado, acerca da 

audiência de conciliação designada para a data do dia 25/07/2018 às 

13h20min na sede deste Juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 111475 Nr: 2921-79.2018.811.0078

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSEMAR GOMES DE OLIVEIRA, JOSÉ MARIA SOARES 

DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL, 

ESTADO DE MATO GROSSO – SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe Augusto Ribeiro de 

Oliveira - OAB:, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

- OAB:0000//MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista o parecer do NAT acostado à ref. 08, remetam-se os 

autos ao Ministério Público Estadual, para que junte os documentos 

indicados no referido parecer no prazo de 05(cinco) dias.

Com a juntada dos documentos, REMETAM-SE os autos novamente ao 

NAT para emissão de parecer quanto à urgência do caso.

Após, juntado o parecer tornem os autos conlcusos imediatamente para 

análise da Tutela de Urgência.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 105709 Nr: 4454-10.2017.811.0078

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC 3ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ/MT, CAIXA 

ECONÔMICA FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELISANGELA PIVA DE MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO GUILHERME FERREIRA 

- OAB:151.056-S

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Para INTIMAR a parte requerente através de seus procuradores para 

efetuar o recolhimento da diligência do Sr. Oficial de Justiça no prazo de 

05 dias através do site do E. Triubunal de Justiça de Mato Grosso - 

Serviço - Guia - Diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão
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 Cod. Proc.: 107270 Nr: 345-16.2018.811.0078

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC 1ª VARA FEDERAL DE PONTA PORÃ/MS, CAIXA 

ECONÔMICA FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDVALDO MENEZES DE BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO DE MELOO MOAES - 

OAB:7539 E, JOÃO CARLOS DE OLIVEIRA - OAB:MS 3905

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Para INTIMAR a parte requerente através de seus procuradores para 

efetuar o recolhimento da diligência do Sr. Oficial de Justiça no prazo de 

05 dias através do site do E. Triubunal de Justiça de Mato Grosso - 

Serviço - Guia - Diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 40586 Nr: 550-89.2011.811.0078

 AÇÃO: Desapropriação->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SAPEZAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ARNO HENRIQUE SCHNEIDER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE CARPINE FAVINI - 

OAB:11585/O, CARLA CRISTINA BABY LITVINSKI - OAB:39890/PR, 

VICTOR PIERUCCI DE SOUZA - OAB:12647/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO EUGENIO ARAUJO 

- OAB:MT 6.670

 Intimação da parte requerente, na pessoa de seu advogado(a) para, no 

prazo de 05(cinco) dias, requerer o que direito face o desarquivamento do 

feito, sob pena de retorno dos autos ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 33468 Nr: 783-91.2008.811.0078

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MTDS, JHTDSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA RAMOS COELHO - 

OAB:16745, FLAVIANE RAMALHO PANNEBECKER - OAB:9.189

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte requerente, na pessoa de seu advogado(a) para, no 

prazo de 05(cinco) dias, requerer o que direito face o desarquivamento do 

feito, sob pena de retorno dos autos ao arquivo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31336 Nr: 459-38.2007.811.0078

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCI VANIA CONCI CASAGRANDE EPP - 

SUPERMERCADO REAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDIGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANE TERESINHA ERDTMANN - 

OAB:7.343, RODRIGO MICHELS DE OLIVEIRA - OAB:7.300/MT

 Intimação da parte executado(a), na pessoa de seu advogado(a) para, no 

prazo de 05(cinco) dias, requerer o que direito face o desarquivamento do 

feito, sob pena de retorno dos autos ao arquivo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 33150 Nr: 509-30.2008.811.0078

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROFEL AGRO COMERCIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELIX UMBERTO SIMONETTI, EDIVIRGES GENI 

SIMONETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE CHAVES 

BARCELLOS - OAB:31602, ÍTALO JORGE SILVEIRA LEITE - 

OAB:10.074/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THALLYTTA DE OLIVEIRA 

SEIFERT - OAB:18293

 Vistos etc.

Compulsando os autos, verifico ser necessário chamar o feito à ordem. 

Com efeito, o executado não foi citado após a conversão da ação 

determinada na decisão de fls. 103/105.

O substabelecimento de procuração juntado às fls. 116 e 116v não trata 

de poderes para receber citação. Já em relação aos embargos 

interpostos, os mesmos foram sentenciados antes mesmo da conversão 

da ação para execução por quantia certa, o que logicamente afasta o 

comparecimento espontâneo à mesma. Após referida conversão faz-se 

necessária nova citação.

Destarte, determino a anulação da decisão de fls. 132 e 135, bem como de 

todos os atos processuais delas decorrentes. Da mesma forma, anulo a 

decisão de fls. 176.

 Expeça-se com URGÊNCIA todo o necessário para efetivação desta 

decisão, em especial para o cancelamento das penhoras e demais atos 

efetivados.

Intime-se a parte autora para informar endereço atualizado do executado, 

no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, cite-se o mesmo nos termos da decisão de fls. 103/105.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 110939 Nr: 2590-97.2018.811.0078

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Decisão->Procedimento de 

C u m p r i m e n t o  d e  S e n t e n ç a / D e c i s ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BOM PRATO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JURUENA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS 

S/A, TELEGRÁFICA ENERGIA S/A, MAIRENGINEERING SAPEZAL - 

CONSTRUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE PROJETOS LTDA, RONDON 

ENERGIA S/A, CONSTRORY CONSTRUÇÃO LTDA, PARECIS ENERGIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ FARIAS - OAB:10917

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Recebe-se o petitório retro como cumprimento PROVISÓRIO de sentença, 

eis que atendidos os requisitos legais.

Na forma do artigo 513, §2º, do CPC, intime-se por MEIO DE SEUS 

ADVOGADOS CONSTITUÍDOS a parte executada para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, pague o valor pleiteado, acrescido de custas, se houver.

Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no 

art. 523 do CPC sem o pagamento voluntário inicia-se o prazo de 15 

(quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do artigo 523 do CPC, o 

débito será acrescido de multa de 10% e, também, de honorários de 

advogado de 10%.

Ademais, não efetuado o pagamento voluntário no prazo de 15 (quinze) 

dias, independentemente de nova intimação do credor, poderá a parte 

exequente efetuar pedido de pesquisas junto aos sistemas informatizados 

à disposição do juízo.

Por fim, certificada a preclusão da decisão e transcorrido o prazo do art. 

523 do CPC, mediante o recolhimento de eventuais taxas, a parte 

exequente poderá requerer diretamente à serventia a expedição de 

certidão, nos termos do art. 517 do CPC, que servirá também aos fins 

previstos no art. 782, §3º, também do Código de Processo Civil.

Intimem-se. Publique-se. Cumpra-se expedindo o necessário com as 

cautelas de praxe.

Às providências.

CONRADO MACHADO SIMÃO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 110976 Nr: 2619-50.2018.811.0078

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Decisão->Procedimento de 

C u m p r i m e n t o  d e  S e n t e n ç a / D e c i s ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ FARIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JURUENA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS 

S/A, TELEGRÁFICA ENERGIA S/A, MAIRENGINEERING SAPEZAL - 

CONSTRUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE PROJETOS LTDA, RONDON 

ENERGIA S/A, CONSTRORY CONSTRUÇÃO LTDA, PARECIS ENERGIA S/A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ FARIAS - OAB:10917

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Recebe-se o petitório retro como cumprimento PROVISÓRIO de sentença, 

eis que atendidos os requisitos legais.

Na forma do artigo 513, §2º, do CPC, intime-se por MEIO DE SEUS 

ADVOGADOS CONSTITUÍDOS a parte executada para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, pague o valor pleiteado, acrescido de custas, se houver.

Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no 

art. 523 do CPC sem o pagamento voluntário inicia-se o prazo de 15 

(quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do artigo 523 do CPC, o 

débito será acrescido de multa de 10% e, também, de honorários de 

advogado de 10%.

Ademais, não efetuado o pagamento voluntário no prazo de 15 (quinze) 

dias, independentemente de nova intimação do credor, poderá a parte 

exequente efetuar pedido de pesquisas junto aos sistemas informatizados 

à disposição do juízo.

Por fim, certificada a preclusão da decisão e transcorrido o prazo do art. 

523 do CPC, mediante o recolhimento de eventuais taxas, a parte 

exequente poderá requerer diretamente à serventia a expedição de 

certidão, nos termos do art. 517 do CPC, que servirá também aos fins 

previstos no art. 782, §3º, também do Código de Processo Civil.

Intimem-se. Publique-se. Cumpra-se expedindo o necessário com as 

cautelas de praxe.

Às providências.

CONRADO MACHADO SIMÃO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 111394 Nr: 2868-98.2018.811.0078

 AÇÃO: Dissolução Parcial de Sociedade->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL EVANGELISTA DA 

SILVA - OAB:20590/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

A parte autora requereu inicialmente a concessão da Assistência 

Judiciária Gratuita.

Assim, passo a analisá-lo neste momento.

Nesta senda, é certo que o art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe 

“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos”.

Embora para a concessão da gratuidade não se exija o estado de miséria 

absoluta, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com as 

custas e despesas do processo sem prejuízo de seu sustento próprio ou 

de sua família.

 A declaração de pobreza, por sua vez, estabelece mera presunção 

relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam 

para indicar a capacidade financeira.

No caso, há elementos suficientes para afastar a presunção.

Contudo, antes de indeferir o pedido, convém facultar ao requerente o 

direito de provar a impossibilidade de arcar, sem o seu próprio prejuízo ou 

de sua família, com as custas e despesas do processo.

Assim, para apreciação do pedido de Justiça Gratuita, a parte requerente 

do benefício deverá, em 15 (quinze) dias, apresentar, sob pena de 

indeferimento do benefício:

a) cópia das últimas folhas da carteira do trabalho, ou comprovante de 

renda mensal, e de eventual cônjuge;

b) cópia dos extratos bancários de contas de titularidade, e de eventual 

cônjuge, dos últimos três meses;

c) cópia dos extratos de cartão de crédito, dos últimos três meses;

d) cópia da última declaração do imposto de renda apresentada à 

Secretaria da Receita Federal;

e) outros documentos que entenda comprobatórios da necessidade da 

concessão do benefício.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 321 do CPC/2015, intime-se a 

parte autora para emendar a petição inicial, no prazo de 15 (Quinze) dias, 

procedendo a juntada dos documentos acima delineados para análise do 

pedido de assistência Judiciária Gratuita, sob pena de indeferimento do 

pedido.

Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 111281 Nr: 2795-29.2018.811.0078

 AÇÃO: Dissolução Parcial de Sociedade->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WCDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TPSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILO PIERUCCI DE SOUZA - 

OAB:11273

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

A parte autora requereu inicialmente a concessão da Assistência 

Judiciária Gratuita.

Assim, passo a analisá-lo neste momento.

Nesta senda, é certo que o art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe 

“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos”.

Embora para a concessão da gratuidade não se exija o estado de miséria 

absoluta, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com as 

custas e despesas do processo sem prejuízo de seu sustento próprio ou 

de sua família.

 A declaração de pobreza, por sua vez, estabelece mera presunção 

relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam 

para indicar a capacidade financeira.

No caso, há elementos suficientes para afastar a presunção.

Contudo, antes de indeferir o pedido, convém facultar ao requerente o 

direito de provar a impossibilidade de arcar, sem o seu próprio prejuízo ou 

de sua família, com as custas e despesas do processo.

Assim, para apreciação do pedido de Justiça Gratuita, a parte requerente 

do benefício deverá, em 15 (quinze) dias, apresentar, sob pena de 

indeferimento do benefício:

a) cópia das últimas folhas da carteira do trabalho, ou comprovante de 

renda mensal, e de eventual cônjuge;

b) cópia dos extratos bancários de contas de titularidade, e de eventual 

cônjuge, dos últimos três meses;

c) cópia dos extratos de cartão de crédito, dos últimos três meses;

d) cópia da última declaração do imposto de renda apresentada à 

Secretaria da Receita Federal;

e) outros documentos que entenda comprobatórios da necessidade da 

concessão do benefício.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 321 do CPC/2015, intime-se a 

parte autora para emendar a petição inicial, no prazo de 15 (Quinze) dias, 

procedendo a juntada dos documentos acima delineados para análise do 

pedido de assistência Judiciária Gratuita, sob pena de indeferimento do 

pedido.

Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 111491 Nr: 2928-71.2018.811.0078

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIANO DE AZEVEDO COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANO FERREIRA BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL EVANGELISTA DA 

SILVA - OAB:20590/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fundamento no artigo 321 do CPC/2015, intime-se a 

parte autora para emendar a petição inicial, no prazo de 15 (Quinze) dias, 

procedendo a juntada dos documentos acima delineados para análise do 

pedido de assistência Judiciária Gratuita, sob pena de indeferimento do 

pedido.Atente-se o nobre causídico com atenção quanto a juntada dos 

extratos bancaários, eis que o que foram colacionados aos autos estão 

com lado direito cortado, impossibilitando a sua visualização na 
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integralidade.Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 81059 Nr: 666-56.2015.811.0078

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRIPAR COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE 

DEFENSIVOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUBEM KRUG, ISOLDA KRUG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GASTÃO BATISTA TAMBARA - 

OAB:12529/A MT, RAFAEL SOARES MARTINAZZO - OAB:9925, 

WALESKA M PIOVAN MARTINAZZO - OAB:10.910 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO GARCIA TATIM - 

OAB:8187-B, THIAGO SABIONI VALADARES - OAB:MT/16218/0

 Assim, a não citação da executada ISOLA KRUG esposa de RUBEM 

KRUG macularia a execução aqui presente caso não seja efetivada, 

prejudicando assim o andamento da presente.Neste sentido:TJ-TO - 

Agravo de Instrumento AI 50112584120138270000 (TJ-TO). Data de 

publicação: 27/11/2013. Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÉDULA 

RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA. CITAÇÃO DO CÔNJUGE DO 

EXECUTADO. NECESSIDADE. ART. 10 , 1º, III, C/C O ART. 47 , CAPUT, DO 

CPC . 1. O cônjuge do devedor de cédula rural com garantia hipotecária 

tem legitimidade passiva para a execução, em face da constrição de sua 

meação. Art. 47 , caput, do CPC . 2. Recaindo a execução sobre bem 

imóvel dado em garantia, nos termos do art. 10 , 1º, III, do CPC , mostra-se 

imprescindível a participação da esposa na execução, uma vez que 

eventual penhora também atingirá sua meação, não bastando apenas sua 

intimação. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (AI 

5011258-41.2013.827.0000, Rel. Juíza convocada ADELINA GURAK, 1ª 

Turma da 1ª Câmara Civil, Julgado em 08/10/14) .Em atenção a petição de 

ref. 68, INDEFIRO o pedido de remoção de Fiel Depositário, eis que a 

nomeação ocorreu na Cautelar de Arresto Código 80110, devendo tal 

pedido ser efetuado no referido processo e não nesta Execução, evitando 

tumulto e outras desordens processuais.INDEFIRO ainda o pedido de 

exclusão da empresa DOW AGROSCIENCES SEMENTES & 

BIOTECNOLOGIA BRASIL LTDA, eis que já informou na referência 58 que 

tem interesse em permanecer cadastrada na qualidade de terceira 

interessada, a fim de que possa ter o conhecimento dos atos a serem 

praticados, registrando, no entanto, que qualquer crédito recebido deverá 

ficar retido, com a imediata comunicação ao juízo de São Paulo/SP.Assim, 

DETERMINO ao Gestor Judiciário que proceda a imediata expedição do 

mandado de citação da executada ISOLA KRUG conforme acima 

e x p l i c i t a d o ,  e  n o s  m o l d e s  d o  d e s p a c h o 

inaugural.Cite-se.Intimem-se.Cumpra-se expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 110884 Nr: 2567-54.2018.811.0078

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOW AGROSCIENCES SEMENTES & BIOTECNOLOGIA 

BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÓLIDA INSUMOS E IMPLEMENTOS 

AGRÍCOLAS LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME FERNANDES 

GARDELIN - OAB:132650

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Cite-se a empresa requerida por meio de seu administrador Judicial para 

se manifestar acerca do crédito perseguido nos presentes autos, no 

prazo de 15 dias.

 Com a manifestação, tornem os autos conclusos.

 Intimem-se.

 Às providências.

CONRADO MACHADO SIMÃO

Juiz De Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 111146 Nr: 2718-20.2018.811.0078

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZETE MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO LUIZ FERREIRA DA SILVA, VALERIA 

ADRIANA ALEXANDRE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GASTÃO BATISTA TAMBARA - 

OAB:12529/A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

A parte autora requereu inicialmente a concessão da Assistência 

Judiciária Gratuita.

Assim, passo a analisá-lo neste momento.

Nesta senda, é certo que o art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe 

“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos”.

Embora para a concessão da gratuidade não se exija o estado de miséria 

absoluta, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com as 

custas e despesas do processo sem prejuízo de seu sustento próprio ou 

de sua família.

 A declaração de pobreza, por sua vez, estabelece mera presunção 

relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam 

para indicar a capacidade financeira.

No caso, há elementos suficientes para afastar a presunção.

Contudo, antes de indeferir o pedido, convém facultar ao requerente o 

direito de provar a impossibilidade de arcar, sem o seu próprio prejuízo ou 

de sua família, com as custas e despesas do processo.

Assim, para apreciação do pedido de Justiça Gratuita, a parte requerente 

do benefício deverá, em 15 (quinze) dias, apresentar, sob pena de 

indeferimento do benefício:

a) cópia das últimas folhas da carteira do trabalho, ou comprovante de 

renda mensal, e de eventual cônjuge;

b) cópia dos extratos bancários de contas de titularidade, e de eventual 

cônjuge, dos últimos três meses;

c) cópia dos extratos de cartão de crédito, dos últimos três meses;

d) cópia da última declaração do imposto de renda apresentada à 

Secretaria da Receita Federal;

e) outros documentos que entenda comprobatórios da necessidade da 

concessão do benefício.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 321 do CPC/2015, intime-se a 

parte autora para emendar a petição inicial, no prazo de 15 (Quinze) dias, 

procedendo a juntada dos documentos acima delineados para análise do 

pedido de assistência Judiciária Gratuita, sob pena de indeferimento do 

pedido.

Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 30126 Nr: 1255-63.2006.811.0078

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO POSTO GUARÁ-LTDA, ANTONIO 

VEFAGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOLANGE DE HOLANDA ROCHA - 

OAB:9893-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ LUIZ FARIA - OAB:MT 

10.917-A

 Vistos etc.

Tendo em vista o saldo vinculado ao presente processo, informado na fl. 

90, expeça-se o alvará pode levantamento de valores conforme requerido 

na fl. 124, transferindo a quantia para a conta única do Tesouro Nacional.

Indefiro o pedido de nova tentativa de penhora online.

Intime-se.

Cumpra-se expedindo o necessário com as cautelas de praxe.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 111266 Nr: 2787-52.2018.811.0078

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

Civil->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: FADLL

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA CECILIA ALVES DA 

CUNHA - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Remetam-se os autos ao Ministério Público para manifestação.

Após, conclusos.

Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 111310 Nr: 2810-95.2018.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MJR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA CECILIA ALVES DA 

CUNHA - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Ação de Dissolução de União Estável LITIGIOSO proposta pela 

parte autora em desfavor da parte requerida, ambos devidamente 

qualificados nos autos.

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos do artigo 319, 

assim como do artigo 320 do Código de processo Civil/2015.

 Assim, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do CPC, 

recebo a petição inicial.

DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita, com fundamento no 

artigo 98 do CPC/2015.

Ante a expressa manifestação da parte autora pelo não interesse em 

realização da audiência de conciliação, deixo de designá-la.

CITE-SE a parte requerida POR EDITAL PELO PRAZO DE 30(TRINTA) DIAS 

para que apresente contestação no prazo legal, O prazo para 

contestação será contado nos termos do artigo 231 do CPC. A ausência 

de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria 

fática apresentada na petição inicial.

Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no 

prazo de quinze dias úteis apresente manifestação, oportunidade em que: 

I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se 

deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se 

manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção.

Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 CONRADO MACHADO SIMÃO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 111114 Nr: 2694-89.2018.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PSFDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA CECILIA ALVES DA 

CUNHA - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência é 

obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio de 

procuração específica, com outorga de poderes para negociar e transigir). 

A ausência injustificada é considerada ato atentatório à dignidade da 

justiça, sendo sancionada com multa de até 2% da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa (art. 334, § 8º, do CPC). As partes devem 

estar acompanhadas de seus advogados.Decorrido o prazo para 

contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de quinze dias 

úteis apresente manifestação, oportunidade em que: I – havendo revelia, 

deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento 

antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, 

inclusive com contrariedade e apresentação de provas relacionadas a 

eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada reconvenção com 

a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora apresentar 

resposta à reconvenção.CITE-SE a parte requerida e INTIME-SE a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, constando que, nos termos do artigo 

334, § 8º, do CPC/2015, o não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu à audiência de conciliação/mediação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2% (dois por 

cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida 

em favor da União ou do Estado.Ressalto que, as partes devem 

comparecer acompanhadas de seus advogados, conforme preconiza o 

artigo 334, § 9º do CPC/2015.Consigne-se que, não havendo conciliação, 

saem os requeridos intimados para oferecerem contestação, no prazo de 

15 (quinze) dias a partir da data da audiência (artigo 335, inciso I do 

CPC/2015), sob pena de incorrer nos efeitos da revelia, previstos no artigo 

344 do CPC/2015.Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo.Às providências.Intimem-se.Cumpra-se expedindo o necessário e 

com as cautelas de praxe.Às providências.CONRADO MACHADO 

SIMÃOJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 111262 Nr: 2782-30.2018.811.0078

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LDCR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA CECILIA ALVES DA 

CUNHA - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro a justiça gratuita requerida.

Cite-se o executado para que, em 3 (três) dias, pague o débito no valor 

total de R$ 934,05(novecentos e trinta e quatro reais e cinco centavos) 

prove que o fez ou justifique a impossibilidade de efetuar o pagamento.

Deverá constar da intimação que o débito alimentar em causa autoriza a 

prisão civil do alimentante, a qual poderá ser decretada se, após o prazo 

para pagamento, o executado não pagar ou se a justificativa apresentada 

não for aceita (art. 528, § 3º, do Código de Processo Civil).

Não satisfeito o débito ou não apresentada justificativa no prazo supra, 

defiro desde já o protesto da decisão judicial, nos termos do art. 528, § 1º, 

do novo Código de Processo Civil.

Outrossim, em caso de não pagamento do débito alimentar, ou ausência de 

justificativa, defiro a inclusão do nome do executado em cadastro de 

inadimplentes, nos termos do art. 782, §3º, do CPC e, ainda, a expedição 

de certidão ao cartório de registro de imóveis e ao Detran, para fins de 

averbação no registro de imóveis e veículos, nos termos do art. 792, II, do 

CPC.

Intimem-se.

Dê-se Ciência ao Ministério Público Estadual.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

CONRADO MACHADO SIMÃO

Juiz De Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 111230 Nr: 2762-39.2018.811.0078

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LCDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DE NOVA 

MUTUM - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMIR ROSA GOMES - 

OAB:11.390, DAISSON ANDREI MARCANTE - OAB:11.3736/MT

 Vistos etc.

Tendo em vista o interesse de menor, REMETAM-SE os autos ao Ministério 

Público para manifestação.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão
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 Cod. Proc.: 111160 Nr: 2728-64.2018.811.0078

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIOLA SACON MACIEL BODOT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUNIOR SACON MACIEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ronie Jacir Thomazi - 

OAB:9877/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Trata-se de Inventário proposta por FABIOLA SACON MACIEL BODOT em 

virtude do falecimento de seu irmão JUNIOR SACON MARIEL.

Vieram os autos conclusos.

É a síntese do Necessário

Fundamento de Decido.

Inicialmente, RECEBO a presente inicial por preencher os requisitos legais 

estampados no Código de Processo Civil vigente.

Tendo em vista que os documentos carreados aos autos comprovam 

efetivamente que as requerente são filhas da de cujus, nos termos do 

artigo 617 inciso II do CPC/2015 nomeio como Inventariante a Srª FABIOLA 

SACON MACIEL BODOT, a qual deverá prestar compromisso em cinco 

(05) dias e primeiras declarações nos vinte (20) dias subsequentes, 

consoante artigo 620 do CPC/2015.

Intime-se a INVENTARIANTE, para prestar compromisso e as primeiras 

declarações, no prazo acima assinalado.

Com as primeiras declarações prestadas pela inventariante, tendo 

indicados todos os herdeiros, façam-se as citações dos herdeiros a 

serem indicados pelo inventariante, para que tomem ciência da presente 

abertura de inventário, para que se manifestem no prazo legal.

 Após, a Fazenda Pública Estadual (CPC, art. 626), para que se manifeste 

sobre os valores da avaliação dada pelo Inventariante, podendo, se dela 

discordar, juntar prova de cadastro, em vinte (20) dias (art. 629, CPC), ou 

atribuir diretamente novos valores, que poderão ser aceitos pelos 

interessados (art. 634, CPC), para o que devem ser manifestar 

expressamente.

Havendo concordância, quanto às primeiras declarações e quanto aos 

valores nela atribuídos para fins de avaliações para partilha e/ou 

recolhimento de ITCD, venham imediatamente as últimas declarações, já 

com comprovação do recolhimento dos Impostos Estaduais, certidões 

negativas de tributos Federais, Estaduais e Municipais e esboço de 

partilha final.

Após, ao Ministério Público Estadual, tendo em vista o interesse de menor.

Intime-se.

Cumpra-se, com urgência, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 110832 Nr: 2541-56.2018.811.0078

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GFB, JEB, FB, SKB, LB, CMB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GVB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA LEITE HEINSCH - 

OAB:12845/MT, RODRIGO ALVES ANAYA - OAB:208.022, THAIANE 

BLANCH BENITES - OAB:23.580-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista o interesse de menor, REMETAM-SE os autos ao Ministério 

Público para manifestação.

Após, tornem os autos conclusos para deliberações.

Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 111435 Nr: 2897-51.2018.811.0078

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CMN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GSCN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA CECILIA ALVES DA 

CUNHA - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Ação de Divórcio LITIGIOSO proposta pela autora em desfavor 

do requerido, ambos devidamente qualificados nos autos.

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos do artigo 319, 

assim como do artigo 320 do Código de processo Civil/2015.

 Assim, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do CPC, 

recebo a petição inicial.

DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita, com fundamento no 

artigo 98 do CPC/2015.

Ante a expressa manifestação da parte autora pelo não interesse em 

realização da audiência de conciliação, deixo de designá-la.

CITE-SE a parte requerida para que apresente contestação no prazo legal, 

O prazo para contestação será contado nos termos do artigo 231 do CPC. 

A ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade 

da matéria fática apresentada na petição inicial.

Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no 

prazo de quinze dias úteis apresente manifestação, oportunidade em que: 

I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se 

deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se 

manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção.

Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 CONRADO MACHADO SIMÃO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 111387 Nr: 2861-09.2018.811.0078

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CPDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: POLLYANA PIMENTA ABUD 

ROLIM - OAB:19912/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cite-se e intime-se a parte Ré. O prazo para contestação (de quinze dias 

úteis) será contado a partir da realização da audiência (art. 335, inciso I, 

do CPC). A ausência de contestação implicará revelia e presunção de 

veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento na audiência é obrigatório 

(pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio de 

procuração específica, com outorga de poderes para negociar e transigir). 

A ausência injustificada é considerada ato atentatório à dignidade da 

justiça, sendo sancionada com multa de até 2% da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa (art. 334, § 8º, do CPC). As partes devem 

estar acompanhadas de seus advogados.4. Decorrido o prazo para 

contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de quinze dias 

úteis apresente manifestação, oportunidade em que: I – havendo revelia, 

deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento 

antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, 

inclusive com contrariedade e apresentação de provas relacionadas a 

eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada reconvenção com 

a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora apresentar 

resposta à reconvenção.5. DEFIRO a oferta de alimentos provisórios à 

menor, no importe de 50% do salário mínimo nacional, isto é, com R$477,00 

(quatrocentos e setenta e sete reais) mensais bem como o pagamento de 

50% das despesas extras da menor, devendo intimar a genitora para que 

informe no prazo de 05(cinco) dias a conta para depósito.6. DETERMINO a 

realização de Estudo Psicossocial na residência de ambos os genitores, 

que deverá ser elaborado pela equipe multidisciplinar deste Juízo no prazo 

de 15(quinze) dias.CUMPRA-SE, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo.Ciência ao Ministério Público.Intimem-se.Às providências. 

Conrado Machado SimãoJuiz de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 78887 Nr: 2344-43.2014.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILSA IVONE DOS SANTOS VALENTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAERCIO ARAUJO SOUZA NETO 

- OAB:17557 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Compulsando atentamente os autos, constato que o feito necessita de 

prova pericial.

Com efeito, o processo tramita há mais de quatro anos, não podendo 

postergar ainda mais a prestação jurisdicional célere e eficaz.

Preconiza a Constituição Federal em seu artigo 1º inciso III, o princípio da 

dignidade da pessoa humana, podendo ser resumido superficialmente 

como um valor moral e espiritual inerente à pessoa, ou seja, todo ser 

humano é dotado desse preceito, e tal constitui o princípio máximo do 

estado democrático de direito.

Nesta senda, imperioso ressaltar que é comum a dificuldade que este 

magistrado encontra nesta Comarca quanto a nomeação de perícia médica 

nos feitos, ante a não aceitação do encargo, outrora, pelo valor cobrado 

pela perícia ser elevado, não havendo o requerente da perícia dinheiro 

suficiente para arcá-la, e por ser beneficiário da Assistência Judiciária 

Gratuita, o qual a perícia é suportada pelo Estado, o perito não a realiza, 

caso não haja o pagamento adiantado.

Logo, não há como ficar a mercê da recusa injustificadas dos peritos 

nomeados, prejudicando a parte que busca a justiça.

Assim, DETERMINO a expedição de Ofício a Secretaria de Saúde do 

Município de Sapezal/MT para que no prazo de 05(cinco) dias remeta à 

este juízo a relação completa de todos os médicos credenciados pelo SUS 

em Sapezal/MT, juntamente com CRM, especialidade, local de lotação e 

telefone.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

Sapezal/MT, ___ de __________ de 2018.

Conrado Machado Simão

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 74406 Nr: 1900-44.2013.811.0078

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PATRÍCIA RIBEIRO DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WESLEY COUTINHO DE LARA, HOSPITAL E 

MATERNIDADE RENATO SUCUPIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EULINDA MARIA ALVES 

RODRIGUES - OAB:16.351/MT, PEDRO ELISIO DE PAULA NETO - 

OAB:13.071

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEAN PAUL HUNHOFF - 

OAB:5730, LIVIA COMAR DA SILVA - OAB:7650-B/MT, PEDRO 

OVELAR - OAB:6270

 Ante o exposto e sem mais delongas, REJEITO a presente impugnação ao 

cumprimento de sentença, e declaro correto o valor e parâmetros 

apresentado pela parte exequente em sua inicial de fls. 775/783.Por outro 

lado, DEFIRO o parcelamento requerido pelo executado WESLEY 

COUTINHO DE LARA, e DETERMINO a expedição de intimação para efetuar 

o depósito dos valores restantes no prazo de 30(trinta) dias, consoante 

cálculo inicial apresentado pela exequente e ratificado nesta impugnação 

por este magistrado, sob pena de aplicação de atos expropriatórios.Noutro 

giro, no tocante ao executado Hospital e Maternidade Renato Sucupira 

DEFIRO o parcelamento, e DETERMINO a expedição de intimação para 

efetuar os depósitos dos valores restantes, consoante cálculo inicial 

apresentado pela exequente e ratificado nesta impugnação por este 

magistrado, sob pena de aplicação de atos expropriatórios.Intime-se o 

executado Hospital e Maternidade Renato Sucupira juntar os 

comprovantes dos depósitos efetuados consecutivamente após o 

pagamento da entrada de 30% efetuada em 22/02/2018, qual sejam 

referente ao depósito em 22/03/2018; 22/04/2018; 22/05/2018 e 

22/06/2018, no prazo de 05(cinco) dias.Ressalto que caso as partes 

executadas queiram se adiantar e efetuar os depósitos adiantadamente 

nada os impede, pelo contrário, só trará benefícios a ambos as partes, eis 

que o presente processo poderá ser extinto pelo pagamento, colocando 

fim a lide que já perdura por aproximadamente 05(cinco) anos.Após a 

juntada dos comprovantes de depósito, certifique-se o senhor Gestor 

judiciário o valor existente na conta judicial vinculada ao presente 

processo, devendo juntar aos autos o extrato atualizado.Por fim, intime-se 

a exequente para que tome conhecimento dos valores depositados e 

requeira a expedição de Alvará conforme sua preferência, no prazo de 

15(quinze) dias.Com a manifestação da exequente e todos os atos aqui 

nesta decisão devidamente cumpridos e certificados, tornem os autos 

conclusos ao gabinete.Intime-se.Cumpra-se expedindo o necessário e 

com as cautelas de estilo.Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 35557 Nr: 405-04.2009.811.0078

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAKSANDRO LUSTOSA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUAREZ VASCONCELOS - 

OAB:5.460-B/MT

 Vistos etc.

Considerando o provimento do recurso interposto pela defesa do acusado 

pela Corte Estadual, DESIGNO sessão de julgamento para o dia 

13/11/2018, às 09h00min, para submissão do pronunciado a julgamento 

por seus pares.

 INTIMEM-SE o réu através do advogado constituído e o Ministério Público.

INTIMEM-SE as testemunhas em tempo hábil e prazo razoável, de modo a 

cumprir os mandados e/ou precatórias necessários, definido o mesmo 

local dos júris anteriores para realizar a sessão de julgamento, qual seja, a 

sede da Câmara Municipal de Sapezal.

Devem ser intimadas as testemunhas arroladas pelo Ministério Público e 

pela Defesa.

Adote as providências que se fizerem necessárias, especialmente a 

publicação da lista dos processos a serem julgados, no átrio do fórum, 

lugar de costume, conforme orientação do art. 429, § 1.°, do CPP.

Prepare o local, em concurso com a gerência deste Foro, providencie 

alimentação aos envolvidos, OFICIE-SE à Polícia Militar para que ofereça 

segurança o suficiente, colocando o efetivo enviado à disposição e sob 

as ordens do magistrado presidente do e. Tribunal do Júri. Consigne-se no 

ofício para a Polícia Militar que o policial que irá fazer a segurança do local 

não pode ser testemunha do processo.

REQUISITE-SE ainda do Poder Público Municipal o que for necessário e 

complementar ao regular desenvolvimento dos trabalhos.

INTIMEM-SE e CUMPRA-SE expedindo o necessário com as cautelas de 

praxe.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 36153 Nr: 1014-84.2009.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDILSON BELLÃO, ABEL ZAFFANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON CARDOSO LEAL, DIRLEI DOMINGOS 

CARDOSO LEAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ FARIA - OAB:MT 

10.917-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON CESAR FREI 

ALEXO - OAB:7069/MT, FLAVIANE RAMALHO PANNEBECKER - 

OAB:9.189, JULIO CESAR OLIVEIRA DIAS - OAB:

 Vistos etc.

Verifico que a determinação contida na decisão de fl. quanto a 

certificação do decurso de prazo para interposição de recurso não foi 

cumprida e os autos foram remetidos conclusos.

Assim, cumpra-se a referida decisão.

No que se refere a realização de auto de constatação, verifico a 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102874/7/2018 Página 834 de 859



desnecessidade frente ao lapso de tempo transcorrido e o desinteresse 

manifestado pelas partes.

Assim, sem prejuízo da certificação já determinada, DECLARO 

ENCERRADA a instrução processual e concedo o prazo de 15 (quinze) 

dias sucessivos, nos termos do art. 362, §2º, do CPC, para que as partes 

apresentem alegações finais a começar pela parte autora.

Cumpra-se expedindo o necessário com as cautelas de praxe.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 105520 Nr: 4372-76.2017.811.0078

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDVALDO RODRIGUES DOS SANTOS, 

MARCELINO JOSE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO MICHELS DE 

OLIVEIRA - OAB:7.300/MT

 Ante o exposto e por toda a fundamentação lançada JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para 

ABSOLVER os réus pelo crime de roubo (fato 1), com fundamento no art. 

386, VII, do CP e CONDENAR os acusados MARCELINO JOSÉ DA SLVA e 

EDVALDO RODRIGUES DOS SANTOS como incursos nas penas do art. 

157, §2º, I e II, do Código Penal.DOSIMETRIA DA PENAEm observância às 

diretrizes dos artigos 59 e 68 do Código penal, passo à DOSIMETRIA DA 

PENA, (...) DO CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO Aplicando-se o que 

dispõe o art. 70, parte final, do CP, SOMO as penas aplicadas em relação 

aos fatos 2 e 3 e chego a pena final definitiva de 12 (doze) anos de 

reclusão e 300 (trezentos) dias-multa.O regime de cumprimento da pena 

será o FECHADO, nos termos do artigo 33, §2º, “a” do Código 

Penal.Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva 

de direitos, tendo em vista que não foram preenchidos os requisitos 

objetivos e subjetivos previstos no art. 44 do CP.Pelas mesmas razões 

descabe a suspensão condicional da pena.Mantenho a prisão preventiva 

decretada utilizando-se motivação aliunde, fls. 70 a 78, método este 

aprovando por enunciado da reunião das Câmaras Criminais do E. Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso.No tocante ao art. 387, §1º, constato 

que tal determinação não revogou em absoluto o artigo 66, inc. III, alínea 

“c”, da LEP, sendo permitido ao juízo da execução realizar melhor 

detração, ao passo que no presente momento ainda pende o processo de 

trânsito em julgado.ISENTO os acusados do pagamento das custas e 

despesas processuais, haja vista ser pobre na forma da lei. Deixo de fixar 

valor mínimo para indenização da vítima por inexistir pedido neste 

sentido.Independentemente do trânsito em julgado da sentença expeça-se 

a guia de execução provisória, observando eventuais executivos em 

aberto.Transitada esta sentença em julgado, (...)

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000206-47.2018.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

ALISON MANOEL DA SILVA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

Intimação das partes, nas pessoas de seus advogados, acerca da 

audiência redesignada para a data de 27/08/2018 às 13h20min na sede 

deste Juizado Especial.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000214-24.2018.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES DA SILVA NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado, acerca da 

audiência de conciliação redesignada para a data de 20.08.2018 às 

13h20min na sede deste Juizado Especial.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000217-76.2018.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

MARINALVA CARROCINI LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado, acerca da 

redesignação de audiência de conciliação para a data de 20.08.2018 às 

13h40min na sede deste Juizado Especial.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000219-46.2018.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

MARINALVA CARROCINI LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado, acerca da 

redesignação da audiência de conciliação para a data de 20.08.2018 às 

14h00min na sede deste Juizado Especial.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000218-61.2018.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

ROBEVALDO CICERO MIRANDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS CESAR FARIA JUNIOR OAB - MT0022151A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SILVIO PEREIRA DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado, acerca da 

redesignação de audiência de conciliação para a data de 14.08.2018 às 

13h00min na sede deste Juizado Especial.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000221-16.2018.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA MARLENE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EULINDA MARIA ALVES RODRIGUES OAB - MT0016351A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

Intimação das partes, nas pessoas de seus advogados, acerca da 

redesignação da audiência de conciliação para a data 20.08.2018 às 

14h20min na sede deste Juizado Especial.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000192-63.2018.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA CRISTINA SANTOS AZEVEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado, para 

manifestar-se nos autos acerca da juntada do AR de ID 13529497, no 

prazo legal de 05 (cinco) dias.
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Comarca de Tabaporã

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 23922 Nr: 485-07.2015.811.0094

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Vale do Juruena

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Walter Cesar Soares de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Janaina Braga Almeida - 

OAB:OAB/MT 13.701

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A

 Vistos em correição.

Defiro a PENHORA ONLINE. Em sendo positivo o bloqueio, os valores 

serão transferidos para a Conta Única do Poder Judiciário.

Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do 

dinheiro, valendo como termo dela o protocolo emitido pelo sistema 

BACENJUD, que será juntado aos autos. Juntado aos autos o protocolo do 

bloqueio, o executado deverá ser intimado para, querendo, opor 

embargos.

Caso o valor bloqueado seja irrisório, desbloqueie-se a importância tendo 

em vista que, nos termos do artigo 836 do CPC, não se formalizará a 

penhora quando o seu objeto for insuficiente.

De igual maneira, defiro o pedido de bloqueio via RENAJUD (transferência 

e licenciamento), ressalvados se os bens estiverem gravados em 

alienação fiduciária.

 Efetivado o bloqueio via RENAJUD e antes de emitir o mandado de 

penhora e avaliação, intime-se o exequente para se manifestar sobre:

a) Quais bens deseja a expedição do mandado de penhora;

b) Se deseja que o bloqueio seja aumentado para a circulação do bem e;

c) sobre o desejo de ficar como depositária de tais bens. Em caso de 

silêncio o executado ficará como fiel depositários dos bens, tendo em 

vista a indisponibilidade de espaço no depósito judicial.

Após, expeça-se mandado de penhora e avaliação do bem, bem como 

intimação da parte executada.

 Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 27372 Nr: 596-20.2017.811.0094

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elizeu Ribeiro Sobrinho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gustavo Patriota

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ilson José Vieira - 

OAB:OAB-18816/A, Valdriangelo Samuel Fonseca - OAB:6953/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ildo Roque Guareschi - 

OAB:5417-B

 Vistos em correição.

I – Em consonância com o disposto no art. 465, §4º, do CPC, DEFIRO o 

postulado de fls. 447, sendo assim, expeça-se alvará para levantamento 

da proporção de 50% (cinquenta por cento) do valor dos honorários 

periciais indicados às fls. 415, procedendo com o levantamento em favor 

do perito Daniel Vilmar Bess, ante o início dos trabalhos;

II – No mais, DILIGENCIE-SE a Sra. Gestora Judicial para que todas as 

determinações fixadas em decisão de fls. 410/412 sejam cumpridas.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 30190 Nr: 86-70.2018.811.0094

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MVM, MJdF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CFM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREA KARINE TRAGE 

BELIZARIO - OAB:9106/O

 Vistos em correição, os presentes autos registrados sob n° 

86-70.2018.811.0094, Código 30190.

S E N T E N Ç A

1. Relatório

Trata-se de ação de alimentos, proposta pelo Ministério Público do Estado 

de Mato Grosso, com vistas à proteção dos interesses individuais 

indisponíveis de Maria Valentina Matos, assistidos por sua genitora Maria 

José de Faria, em face de Cristiano Francisco Matos.

Com a inicial vieram os documentos de fls. 07/17.

Em decisão de fls. 19/20 a inicial foi recebida.

O feito tramitou regularmente, quando às fls. 30/31 aportou proposta de 

acordo formulada pelo requerido.

Instada, a genitora da menor informou às fls. 37 que concorda com a 

proposta.

O Ministério Público manifestou favorável a homologação do acordo (fls. 

39).

Os autos vieram-me conclusos para sentença.

 É o relatório.

2. Fundamentação

Da análise atenta constata-se que referido acordo fora pactuado em 

termos contra os quais não transponho óbice.

Isto porque, a composição está atenta aos direitos individuais indisponíveis 

do requerente, sendo aceito pela genitora da menor, consoante termo de 

fls. 37.

Sendo assim, resta apenas a homologação para que surta seus jurídicos 

efeitos, sendo a transação assinada pelas partes.

3. Dispositivo

Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo pactuado entre as partes e 

encartado às fls. 30/31 e fls. 37, para que surta os efeitos legais, via de 

consequência, DECLARO EXTINTO o processo com resolução do mérito, 

com fundamento no artigo 487, III, “b”, do Código de Processo Civil.

 4. Providências Finais

Sem custas (art. 3, IV, da Lei Estadual 7.603/2001). Sem honorários 

advocatícios.

Transitada em julgado esta sentença, não havendo requerimentos 

pendentes de apreciação, remetam-se os autos ao arquivo.

Ciência ao Ministério Público Estadual.

 Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 21970 Nr: 105-18.2014.811.0094

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jorge Arthur Ospide Accioly

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Colméia Indústria e Agropecuária do Norte S/A 

CIAN, João Roberto Pulzatto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gérson Luís Werner - 

OAB:6298-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandro Vietri - 

OAB:183.282/SP, João Roberto Egydio Piza Fontes - OAB:54.771/SP, 

Jorge Balbino da Silva - OAB:3063-A, Marcelo Delmanto Bouchabki 

- OAB:146774/SP

 Impulsiono os presentes autos, com finalidade de intimação das partes, 

nas pessoas de seus advogados, para comparecerem à audiência 

instrutória designada pelo Juízo Deprecado da Primeira Vara da Comarca 

de Sinop-MT, que se realizará no dia 19/07/2018, às 15h, no endereço: 

Praça dos Três Poderes, nº 175, Bairro: Centro, Sinop-MT, conforme 

Ofício nº 311/2018, juntado aos autos às fls.584-verso.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 3861 Nr: 738-44.2005.811.0094

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Célia da Silva Rodrigues, Ednilson Antonio Melozzi, 

Edson Marcos Melozzi, Angelo Carlos Maronezzi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Roberto Pulzatto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daiane dos Santos Silva - 

OAB:17824-O, Fabiano Gavioli Fachini - OAB:5425-B/MT, Fernanda 

Gavioli Fachini - OAB:11032, JOSE MAURO BIANCHINI FERNANDES - 

OAB:3225/O, JOSE RENATO DE OLIVEIRA SILVA - OAB:6557/O, LUIS 

FELIPE MEDINA MEDINA FERREIRA - OAB:15546, Mateus Menegon - 

OAB:MT/11.229-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandro Vietri - 

OAB:183.282/SP, Danilo Shindi Yamakishi - OAB:SP/288.942, João 

Roberto Egydio Piza Fontes - OAB:54.771/SP, Victor Augusto 

Portela - OAB:SP/337.194

 Impulsiono os presentes autos para intimação das partes, na pessoa de 

seus advogados, acerca do ofício de fls. 1050-verso, informando 

realização de audiência instrutória para o dia 15/08/2018, ás 14:00, na 

Segunda Vara da Comarca de Sinop-MT.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 22498 Nr: 538-22.2014.811.0094

 A Ç Ã O :  I n c i d e n t e  d e  F a l s i d a d e - > I n c i d e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alexandro Francisco dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geraldino Viana da Silva - 

OAB:MT/15.814-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Abraão Lincon de Laet - 

OAB:6200/MT, Louise Rainer Pereira Gionédis - OAB:MT/16.691-A, 

Rafael Sganzerla Durand - OAB:OAB/DF 27474

 Impulsiono os presentes autos, para intimação das partes, na pessoa de 

seus advogados acerca da petição de fls.117/118, que designou o dia 

06/07/2018 a partir das 17:00 horas, para inicio dos trabalhos periciais, 

bem como, para apresentar os documentos solicitados pelo perito ás fls. 

118.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 27988 Nr: 958-22.2017.811.0094

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Sérgio da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José dos Santos Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rubi Gotlib Kelm - OAB:2132/RO, 

Soraya Maranhão Bagio - OAB:8079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José dos Santos Netto - 

OAB:MT/3.677-A

 Vistos em correição.

Cuida-se de Embargos à Execução opostos por Antonio Sérgio da Silva 

em face de José dos Santos Neto, em que o embargante pugna pelo 

deferimento da assistência judiciária gratuita, ao passo que, a parte 

embargada insurge-se quanto a aludida declaração de hipossuficiência do 

embargante.

Sendo assim, foram os autos remetidos à conclusão para fins de 

deliberação da pleiteada gratuidade.

Posto isso, importa transcrever a lição do art. 99, §2º, do CPC/15:“ 

(omissis) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos 

autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a 

concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, 

determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos 

pressupostos.”

Com efeito, dada à natureza da presente ação e o valor do débito em 

discussão, tem-se, em um primeiro momento, elementos que demonstram a 

falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade.

Contudo, na forma do dispositivo alhures transcrito, INTIME-SE o 

embargante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, junte aos autos, cópia 

de holerite, declaração de inexistência de veículos e bens imóveis em seu 

nome, bem como, declaração de imposto de renda e/ou outros 

documentos hábeis em comprovar a insuficiência de recursos para 

custear as custas e despesas processuais, sob pena de preclusão.

Ultrapassado o aludido prazo, com ou sem manifestação da parte 

embargante, certifique-se e tornem os autos conclusos.

Intime-se. Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 27987 Nr: 957-37.2017.811.0094

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Sérgio da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Roberto Jorge

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rubi Gotlib Kelm - OAB:2132/RO, 

Soraya Maranhão Bagio - OAB:8079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José dos Santos Netto - 

OAB:MT/3.677-A

 Vistos em correição.

Cuida-se de Embargos à Execução opostos por Antonio Sérgio da Silva 

em face de Luiz Roberto Jorge, em que o embargante pugna pelo 

deferimento da assistência judiciária gratuita, ao passo que, a parte 

embargada insurge-se quanto a aludida declaração de hipossuficiência do 

embargante.

Sendo assim, foram os autos remetidos à conclusão para fins de 

deliberação da pleiteada gratuidade.

Posto isso, importa transcrever a lição do art. 99, §2º, do CPC/15:“ 

(omissis) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos 

autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a 

concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, 

determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos 

pressupostos.”

Com efeito, dada à natureza da presente ação e o valor do débito em 

discussão, tem-se, em um primeiro momento, elementos que demonstram a 

falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade.

Contudo, na forma do dispositivo alhures transcrito, INTIME-SE o 

embargante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, junte aos autos, cópia 

de holerite, declaração de inexistência de veículos e bens imóveis em seu 

nome, bem como, declaração de imposto de renda e/ou outros 

documentos hábeis em comprovar a insuficiência de recursos para 

custear as custas e despesas processuais, sob pena de preclusão.

Ultrapassado o aludido prazo, com ou sem manifestação da parte 

embargante, certifique-se e tornem os autos conclusos.

Intime-se. Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 31285 Nr: 701-60.2018.811.0094

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Xavier Correia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAGAIVER BAESSO DOS 

SANTOS - OAB:MT/21.081

 Vistos. Devidamente citado (fl. 86), o acusado, por intermédio de 

Defensor dativo, apresentou resposta à acusação (fls. 89/90), arrolando 

como suas as mesmas testemunhas já arroladas pelo Ministério Público 

Estadual. Vieram-me os autos conclusos. É o relato do necessário. 

Fundamento e decido. Compulsando os autos verifico que não estão 

presentes circunstancias que ensejam a absolvição sumária do acusado, 

nos termos do artigo 397 e incisos do Código de Processo Penal. 

Outrossim, não havendo qualquer questão de ordem material ou 

processual que possa impedir o processamento do feito e não arguidas 

preliminares, fatos estes que impõem o seu prosseguimento com a devida 

instrução processual. Designo audiência de instrução e julgamento para o 

dia 12 de setembro de 2018, às 15h30min. (...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 31285 Nr: 701-60.2018.811.0094

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Xavier Correia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAGAIVER BAESSO DOS 

SANTOS - OAB:MT/21.081

 Vistos em correição.
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Processo em ordem.

Cumpra-se a decisão anterior.

Intime-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010004-30.2016.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO PEDRO ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CLAUDIA TEIXEIRA BORGES OAB - MT0011471S (ADVOGADO)

MAGAIVER BAESSO DOS SANTOS OAB - MT0021081A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE TABAPORA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FRANCISCO ASSIS DIAS DE FREITAS OAB - MT0005802A (ADVOGADO)

GERALDINO VIANA DA SILVA OAB - MT0015814S (ADVOGADO)

 

Vistos em correição. Ante o retorno dos autos da superior instância, 

INTIMEM-SE as partes para que se manifestem, no prazo de 05 (cinco) 

dias, requerendo o que de direito para prosseguimento do feito; 

Ultrapassado o aludido prazo, não havendo manifestação nos autos, 

CERTIFIQUE-SE e fica desde já autorizado o ARQUIVAMENTO do presente 

feito. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. Rafael Depra Panichella Juiz 

Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010012-07.2016.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA FERREIRA LIDORIO COUTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CLAUDIA TEIXEIRA BORGES OAB - MT0011471S (ADVOGADO)

MAGAIVER BAESSO DOS SANTOS OAB - MT0021081A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE TABAPORA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GERALDINO VIANA DA SILVA OAB - MT0015814S (ADVOGADO)

FRANCISCO ASSIS DIAS DE FREITAS OAB - MT0005802A (ADVOGADO)

 

Vistos em correição. Ante o retorno dos autos da superior instância, 

INTIMEM-SE as partes para que se manifestem, no prazo de 05 (cinco) 

dias, requerendo o que de direito para prosseguimento do feito; 

Ultrapassado o aludido prazo, não havendo manifestação nos autos, 

CERTIFIQUE-SE e fica desde já autorizado o ARQUIVAMENTO do presente 

feito. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. Rafael Depra Panichella Juiz 

Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010007-82.2016.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIMAR MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CLAUDIA TEIXEIRA BORGES OAB - MT0011471S (ADVOGADO)

MAGAIVER BAESSO DOS SANTOS OAB - MT0021081A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE TABAPORA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GERALDINO VIANA DA SILVA OAB - MT0015814S (ADVOGADO)

FRANCISCO ASSIS DIAS DE FREITAS OAB - MT0005802A (ADVOGADO)

 

Vistos em correição. Ante o retorno dos autos da superior instância, 

INTIMEM-SE as partes para que se manifestem, no prazo de 05 (cinco) 

dias, requerendo o que de direito para prosseguimento do feito; 

Ultrapassado o aludido prazo, não havendo manifestação nos autos, 

CERTIFIQUE-SE e fica desde já autorizado o ARQUIVAMENTO do presente 

feito. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. Rafael Depra Panichella Juiz 

Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010001-75.2016.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA DIAS DA ROCHA BEDIN SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CLAUDIA TEIXEIRA BORGES OAB - MT0011471S (ADVOGADO)

MAGAIVER BAESSO DOS SANTOS OAB - MT0021081A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE TABAPORA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GERALDINO VIANA DA SILVA OAB - MT0015814S (ADVOGADO)

FRANCISCO ASSIS DIAS DE FREITAS OAB - MT0005802A (ADVOGADO)

 

Vistos em correição. Ante o retorno dos autos da superior instância, 

INTIMEM-SE as partes para que se manifestem, no prazo de 05 (cinco) 

dias, requerendo o que de direito para prosseguimento do feito; 

Ultrapassado o aludido prazo, não havendo manifestação nos autos, 

CERTIFIQUE-SE e fica desde já autorizado o ARQUIVAMENTO do presente 

feito. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. Rafael Depra Panichella Juiz 

Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010065-85.2016.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SUELI MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CLAUDIA TEIXEIRA BORGES OAB - MT0011471S (ADVOGADO)

MAGAIVER BAESSO DOS SANTOS OAB - MT0021081A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE TABAPORA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GERALDINO VIANA DA SILVA OAB - MT0015814S (ADVOGADO)

FRANCISCO ASSIS DIAS DE FREITAS OAB - MT0005802A (ADVOGADO)

 

Vistos em correição. Ante o retorno dos autos da superior instância, 

INTIMEM-SE as partes para que se manifestem, no prazo de 05 (cinco) 

dias, requerendo o que de direito para prosseguimento do feito; 

Ultrapassado o aludido prazo, não havendo manifestação nos autos, 

CERTIFIQUE-SE e fica desde já autorizado o ARQUIVAMENTO do presente 

feito. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. Rafael Depra Panichella Juiz 

Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010000-90.2016.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

AMASSES LEANDRO BEUTLER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CLAUDIA TEIXEIRA BORGES OAB - MT0011471S (ADVOGADO)

MAGAIVER BAESSO DOS SANTOS OAB - MT0021081A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE TABAPORA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GERALDINO VIANA DA SILVA OAB - MT0015814S (ADVOGADO)

FRANCISCO ASSIS DIAS DE FREITAS OAB - MT0005802A (ADVOGADO)

 

Vistos em correição. Ante o retorno dos autos da superior instância, 

INTIMEM-SE as partes para que se manifestem, no prazo de 05 (cinco) 

dias, requerendo o que de direito para prosseguimento do feito; 

Ultrapassado o aludido prazo, não havendo manifestação nos autos, 

CERTIFIQUE-SE e fica desde já autorizado o ARQUIVAMENTO do presente 

feito. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. Rafael Depra Panichella Juiz 

Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8009999-08.2016.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

DOMENICIANO DA SILVA MEDEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CLAUDIA TEIXEIRA BORGES OAB - MT0011471S (ADVOGADO)

MAGAIVER BAESSO DOS SANTOS OAB - MT0021081A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE TABAPORA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FRANCISCO ASSIS DIAS DE FREITAS OAB - MT0005802A (ADVOGADO)

GERALDINO VIANA DA SILVA OAB - MT0015814S (ADVOGADO)

 

Vistos em correição. Ante o retorno dos autos da superior instância, 

INTIMEM-SE as partes para que se manifestem, no prazo de 05 (cinco) 
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dias, requerendo o que de direito para prosseguimento do feito; 

Ultrapassado o aludido prazo, não havendo manifestação nos autos, 

CERTIFIQUE-SE e fica desde já autorizado o ARQUIVAMENTO do presente 

feito. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. Rafael Depra Panichella Juiz 

Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000015-85.2017.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

MITRA DIOCESANA DE SINOP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAGAIVER BAESSO DOS SANTOS OAB - MT0021081A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

Vistos em correição. I - RECEBO O RECURSO INOMINADO acostado nos 

autos, o qual, conforme certificado é TEMPESTIVO; II - INTIME-SE o 

recorrido para que apresente suas contrarrazões, isto no prazo de 10 

(dez) dias, ultrapassado o aludido prazo, com ou sem manifestação do 

recorrido, CERTIFIQUE-SE e ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma 

Recursal deste Estado. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às 

providências. Rafael Depra Panichella Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000098-04.2017.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FABIANO FRANCOLINO DA SILVA (REQUERENTE)

PATRICIA DA SILVA FRANCOLINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEVERTON PEREIRA RUPOLO OAB - MT0019738A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TERESA MARTINA TORRES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAGAIVER BAESSO DOS SANTOS OAB - MT0021081A (ADVOGADO)

 

Vistos em correição. Considerando que foi pleiteada a produção de prova 

em audiência por ambas às partes, DECIDO: I – DESIGNO audiência de 

instrução e julgamento para o dia 09 de outubro de 2018, às 13:30 horas; II 

– Consigne-se que em relação à intimação de testemunhas será aplicado o 

disposto no Art. 455 do CPC, cabendo ao advogado da parte informar ou 

intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da 

audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo, tal como já 

informado pelas partes às fls. 87 e fls. 89. III – INTIME-SE pessoalmente, na 

eventualidade de ter sido pleiteado o depoimento pessoal da parte. 

Intimem-se. Cumpra-se. Às providências. Rafael Depra Panichella Juiz 

Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000095-49.2017.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA CHICONI SEGATTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA OAB - MT0015814S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MOREL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA DE BONA TSCHOPE OAB - MT0007394A-O (ADVOGADO)

 

Vistos em correição. Considerando que foi pleiteada a produção de prova 

em audiência por ambas às partes, DECIDO: I – DESIGNO audiência de 

instrução e julgamento para o dia 09 de outubro de 2018, às 14:30 horas; II 

– Consigne-se que em relação à intimação de testemunhas será aplicado o 

disposto no Art. 455 do CPC, cabendo ao advogado da parte informar ou 

intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da 

audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo, tal como já 

informado pelas partes às fls. 87 e fls. 89. III – INTIME-SE pessoalmente, na 

eventualidade de ter sido pleiteado o depoimento pessoal da parte; IV – 

EXPEÇA-SE carta precatória com a finalidade de inquirição das 

testemunhas que não residem nesta comarca. Intimem-se. Cumpra-se. Às 

providências. Rafael Depra Panichella Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000148-93.2018.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

ASTOR BESKOW (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ASTOR BESKOW OAB - MT0016586A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Vistos em correição. I – Defiro os benefícios da justiça gratuita; II – 

INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

apresente o título executivo original junto ao Cartório deste Juizado, que 

será CONFERIDO e CARIMBADO, consoante dispõe o Enunciado n.º 126, 

c/c o Enunciado n.º 01, ambos do Fonaje, sob pena de extinção e 

arquivamento do presente feito; III – Após, tendo o exequente comprovado 

o cumprimento do item anterior, mediante juntada aos autos do título 

devidamente carimbado, CITE-SE a Fazenda para pagamento, podendo 

opor embargos em 30 dias (CPC, art. 910); IV – Não opostos embargos ou 

transitada em julgado à decisão que os rejeitar, conforme disposto no 

Provimento n. 11/2017-CM, que regulamenta o processamento e 

pagamento de Requisição de Pequeno Valor – RPV, no âmbito do Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso, em especial o Art. 3º do provimento 

citado, dispondo que caberá a liquidação do cálculo ao Departamento da 

Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, em especial, a 

identificação dos valores a serem recolhidos/retidos à título de impostos e 

contribuições, DETERMINO sejam remetidas as cópias necessárias dos 

documentos constantes da presente execução ao Departamento 

responsável para que proceda a liquidação do valor; V – Com a respectiva 

realização da liquidação, INTIMEM-SE as partes para que, cientes, 

querendo, se manifestem no prazo comum de 05 (cinco) dias, em relação 

ao cálculo aportado aos autos; VI – Aportando manifestação, de ambas as 

partes, de concordância com o valor apurado em aludido cálculo, fica 

desde já determinada a expedição de Requisição de Pequeno Valor – RPV, 

com a intimação da parte executada para quitação no prazo legal, 

adotando as providências de praxe, observando-se o disposto no art. 100 

da Constituição Federal. (CPC, art. 910, § 1º); VI – Caso contrário, 

havendo discordância, tornem os autos conclusos; VII – Por fim, na 

hipótese de não restar cumprida a providência descrita no primeiro item 

desta decisão, certifique e tornem os autos conclusos para arquivamento. 

Intime-se e cumpra-se. Às providências. Rafael Depra Panichella Juiz 

Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010060-63.2016.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINETT ADELIA RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAGAIVER BAESSO DOS SANTOS OAB - MT0021081A (ADVOGADO)

ANA CLAUDIA TEIXEIRA BORGES OAB - MT0011471S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE TABAPORA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GERALDINO VIANA DA SILVA OAB - MT0015814S (ADVOGADO)

FRANCISCO ASSIS DIAS DE FREITAS OAB - MT0005802A (ADVOGADO)

 

Vistos. I – INTIME-SE a Fazenda para pagamento do débito perseguido no 

presente procedimento de cumprimento de sentença, podendo opor 

impugnação em 30 dias (art. 535, do CPC); II – Não impugnada a execução, 

expedir-se-á precatório ou requisição de pequeno valor em favor do 

exequente, observando-se o disposto no art. 100 da Constituição Federal. 

(art. 535, §3º, I, do CPC). Intimem-se. Cumpra-se. Rafael Depra Panichella 

Juiz Substituto

Comarca de Tapurah

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 26/2018/DF

A Excelentíssima Senhora Melissa de Lima Araújo, Juíza de Direito Diretora 

do Foro da Comarca de Tapurah, Estado de Mato Grosso, na forma da lei e 

no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO o Decreto n. 76/2018, do Poder Executivo deste 
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Município, que posterga a data do feriado criado pela Lei Municipal nº 008, 

de 23 de fevereiro de 1989, de 4 de julho (quarta-feira), para 6 de julho 

(sexta-feira) do corrente ano, em virtude às Comemorações do 

Aniversário de Emancipação Político-Administrativa do Município de 

Tapurah – MT;

 RESOLVE:

 Art. 1º - RETIFICAR, em parte, a Portaria n. 24/2018/DF, para suspender o 

expediente forense na Comarca de Tapurah-MT, bem como nos Cartórios 

Extrajudiciais do referido Município, no dia 6 de julho de 2018 (sexta-feira), 

em face às comemorações do aniversário da cidade, mantendo o 

expediente normal no dia 4 de julho de 2018.

Parágrafo Único – PRORROGAR os prazos processuais que se iniciem ou 

findem na referida data, para o primeiro dia útil subsequente.

 Publique-se. Registre-se. Intime-se. Remeta-se cópia à Corregedoria Geral 

da Justiça, ao Representante do Ministério Público, à Defensoria Pública, à 

Delegacia de Polícia e a 21º Subseção da OAB.

 Tapurah-MT, 28 de junho de 2018.

 Melissa de Lima Araújo

Juíza de Direito em Substituição Legal

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 63086 Nr: 1078-86.2018.811.0108

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRASIL CENTRAL MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

AGRÍCOLAS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elpidio Fleck Machado, CATARINA DA SILVA 

MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO RAFAEL DA SILVA 

TAVEIRA - OAB:15471

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CENTRAL DE MANDADOS - IMPULSIONAMENTO

 De acordo com §3º do art. 649 da CNGC, que afirma que o mandado será 

repassado ao oficial de justiça após o devido recolhimento das custas e 

considerando A CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA DO MANDADO , 

INTIMO A PARTE AUTORA A COMPLEMENTAR O VALOR 

CORRESPONDENTE À DILIGÊNCIA NO ENDEREÇO INDICADO NOS AUTOS, 

NO VALOR DE R$ 230,10 (duzentos e trinta reais e dez centavos), no 

prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de devolução do mandado à Secretaria 

sem o cumprimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 15713 Nr: 438-40.2005.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Açofer Indústria e Comércio Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Itanhangá Armazens Gerais Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geraldo Carlos de Oliveira - 

OAB:4032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CENTRAL DE MANDADOS - IMPULSIONAMENTO

 De acordo com §3º do art. 649 da CNGC, que afirma que o mandado será 

repassado ao oficial de justiça após o devido recolhimento das custas e 

considerando A CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA DO MANDADO , 

INTIMO A PARTE AUTORA A COMPLEMENTAR O VALOR 

CORRESPONDENTE À DILIGÊNCIA NO ENDEREÇO INDICADO NOS AUTOS, 

NO VALOR DE R$ 368,90 (trezentos e sessenta e oito reais e noventa 

centavos), no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de devolução do 

mandado à Secretaria sem o cumprimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 56380 Nr: 264-11.2017.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mario Cesar Klaus, ELIAR LUIZ NOLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CENTRAL DE MANDADOS - IMPULSIONAMENTO

 De acordo com §3º do art. 649 da CNGC, que afirma que o mandado será 

repassado ao oficial de justiça após o devido recolhimento das custas e 

considerando A CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA DO MANDADO , 

INTIMO A PARTE AUTORA A COMPLEMENTAR O VALOR 

CORRESPONDENTE À DILIGÊNCIA NO ENDEREÇO INDICADO NOS AUTOS, 

NO VALOR DE R$ 368,90 (trezentos e sessenta e oito reais e noventa 

centavos), no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de devolução do 

mandado à Secretaria sem o cumprimento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 53416 Nr: 1287-26.2016.811.0108

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CREDEILSON SALES LOPES, JHEMISON 

CARNEIRO SILVA, RAFAEL ZAMARIOLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH, ETELMINIO DE ARRUDA SALOME NETO 

- OAB:9869/O, HELOIZIO OLIVEIRA SILVA - OAB:MT 21011/O, JOSE 

AECIO PIRES SALOMÉ - OAB:OAB/TO 3111

 Autos n°: 1287-26.2016.811.0108 (Código 53416)

Autor: Ministério Público Estadual

Réus: Credeilson Sales Lopes e Outros

AÇÃO PENAL

V I S T O S.

Tendo em vista o teor da decisão proferida pelo Egrégio Tribunal de 

Justiça (f.479-480), determino a imediata expedição do contramandado de 

prisão em desfavor do acusado Credeilson Sales Lopes.

Ademais, cumpra-se integralmente a determinação judicial derradeira 

(f.463).

Às providências.

Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 29 de junho de 2018.

MELISSA DE LIMA ARAÚJO

Juíza de Direito em substituição

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 63433 Nr: 1293-62.2018.811.0108

 AÇÃO: Pedido de Prisão Preventiva->Pedido de Prisão->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DDPCDT-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 Processo n°: 1293-62.2018.811.0108 (Código 63433)

Acusados: Jeferson Aparecido Viana e outro

REPRESENTAÇÃO POLICIAL

VISTOS.

Cuida-se de representação policial por meio do qual busca o aparelho de 

investigação criminal a decretação de prisão preventiva/temporária dos 

suspeitos Fabiano Alexandre Bado de Lima, vulgo “DETRAN”, Jeferson 

Aparecido Viana, vulgo “Magrão”, ante a suposta participação no crime de 

roubo, ocorrido no dia 21/05/2018, por volta das 21h40min, tendo como 

vítima Eraldo João Bonaldo.

Regularmente cumprido o mandado de prisão e, já tendo sido convertida 

em prisão preventiva (f.50-52), a Defesa de Jeferson Aparecido Viana, 

vulgo “Magrão”, pugnou pela substituição da prisão pela medida de 

internação, ante a sua condição de dependente químico.

Em sua manifestação, a representante ministerial opinou pelo 

indeferimento do pleito (f.71).

Nesse passo, em conformidade com o parecer ministerial, verifica-se que, 

além de já ter sido convertida a prisão temporária em prisão preventiva, 

especificamente para garantir a ordem pública e conveniência da 

instrução criminal, por seus lídimos fundamentos, não houve alteração 

fática suficiente para a substituição da medida, nos termos do artigo 316 

do CPP.
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Ademais, vale ressaltar que nos autos de código 61035 foi determinada a 

realização de nova avaliação médica do acusado, a fim de que seja 

verificada a necessidade de nova internação ambulatorial.

Dessa forma, INDEFIRO o pedido de substituição da prisão preventiva pela 

internação, ao menos nesse momento.

Translade-se cópia destes à ação penal código 63592, caso não tenha 

sido promovida, e, posteriormente, arquivem-se os presentes autos com 

as baixas e anotações pertinentes.

Intime-se o Ministério Público, os acusados e a Defesa.

Cumpra-se, servindo a presente decisão como mandado/ofício, no que 

couber.

Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 26 de junho de 2018.

MELISSA DE LIMA ARAÚJO

 Juíza de Direito em substituição

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 17747 Nr: 912-74.2006.811.0108

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nelsi Antonio Verardo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAMILTON RUFO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT 8251-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS N.º 912-74.2006.811.0108 – CÓDIGO: 17747

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

EXEQUENTE: NELSI ANTONIO VERARDO

EXECUTADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

VISTO.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, aviado por NELSI ANTONIO 

VERARDO, em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS.

Expeça-se alvará de levantamento da quantia depositada em conta judicial 

junto ao Banco do Brasil, referente à Requisição de Pequeno Valor – RPV, 

expedida em favor de seu patrono, conforme ofício de p. 338 referente 

aos honorários sucumbenciais, vez que detém poderes para tanto, 

conforme procuração encartada à p. 11

Intime-se o exequente e seu patrono da expedição do competente alvará.

Cumpra-se. Às providências necessárias.

Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 29 de junho de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 62969 Nr: 1011-24.2018.811.0108

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIVIANE GRAZIELI DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O Juízo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS N.º 1011-24.2018.811.0108 – CÓDIGO: 62969

ALVARÁ JUDICIAL

VISTOS.

Recebo a inicial.

Defiro os benefícios da justiça gratuita.

Intimem-se os Renunciantes, para que, venham a comparecer na 

Secretaria do Fórum e assinem Termo de Renúncia.

Após, vistas ao Ministério Público.

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 29 de junho de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 63612 Nr: 1411-38.2018.811.0108

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERLIRA AGRONEGOCIOS LTDA EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO ALBINO RIGATTI, ALYNE MARLA 

AGASSI, ELIANDRO RIGATTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Karina Cappellesso A. 

Batistella - OAB:12.772, NELSON SARAIVA DOS SANTOS - 

OAB:7720-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS N.º 1411-38.2018.811.0108 – CÓDIGO: 63612

CARTA PRECATÓRIA

VISTO.

Se presentes os requisitos exigidos no art. 260 do CPC, cumpra-se 

conforme deprecado, SERVINDO A PRESENTE COMO MANDADO.

Em caso negativo, oficie-se ao juízo deprecante informando a falta dos 

documentos necessários ao seu cumprimento solicitando o envio, com 

urgência, e que caso não haja regularização no prazo de 60 (sessenta) 

dias a presente será devolvida independentemente de cumprimento.

Comunique-se ao Juízo deprecante o recebimento desta.

Após, se devidamente cumprida, devolva-se à comarca de Origem 

fazendo grafar as nossas homenagens.

Anotações e baixas de praxe.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 29 de junho de 2018.

 CÁSSIO LUÍS FURIM

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 63047 Nr: 1051-06.2018.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROINSUMOS COMERCIAL AGRICOLA EIRELI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nelso Balistieri

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUDIMAR ROMMEL - OAB:8238

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS N.º 1051-06.2018.811.0108 – CÓDIGO: 63047

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

VISTO.

 Cite-se o executado para pagar o débito no prazo de 03 (três) dias, 

contado da citação, conforme demonstrativo, acrescido de juros e 

correção monetária, custas, despesas processuais e honorários 

advocatícios, nos termos do artigo 829 do CPC.

Do mandado de citação constarão, também, a ordem de penhora e a 

avaliação a serem cumpridas pelo oficial de justiça tão logo verificado o 

não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto, com 

intimação do executado (art. 829, § 1º do CPC).

A penhora recairá sobre os bens indicados pelo exequente, salvo se 

outros forem indicados pelos executados e aceitos pelo juiz, mediante 

demonstração de que a constrição proposta lhe será menos onerosa e 

não trará prejuízo ao exequente (art. 829, § 2º do CPC).

 Os embargos poderão ser oferecidos no prazo de 15 (quinze) dias, 

contado conforme o caso (art. 915 do CPC).

Fixo os honorários advocatícios no valor de 10% (dez por cento) do valor 

da causa. Consigne no mandado que, caso haja o integral pagamento no 

prazo de 03 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade (art. 827 c/c §1º do CPC).

 Observe-se o art. 212, § 2º do CPC para o cumprimento do mandando.

Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 29 de junho de 2018.

 CÁSSIO LUÍS FURIM

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 62399 Nr: 672-65.2018.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELSO JOSE TIRLONI JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS N.672-65.2018.811.0108 – CÓDIGO: 62399
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AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

VISTO.

 Cite-se o executado para pagar o débito no prazo de 03 (três) dias, 

contado da citação, conforme demonstrativo, acrescido de juros e 

correção monetária, custas, despesas processuais e honorários 

advocatícios, nos termos do artigo 829 do CPC.

Do mandado de citação constarão, também, a ordem de penhora e a 

avaliação a serem cumpridas pelo oficial de justiça tão logo verificado o 

não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto, com 

intimação do executado (art. 829, § 1º do CPC).

A penhora recairá sobre os bens indicados pelo exequente, salvo se 

outros forem indicados pelos executados e aceitos pelo juiz, mediante 

demonstração de que a constrição proposta lhe será menos onerosa e 

não trará prejuízo ao exequente (art. 829, § 2º do CPC).

 Os embargos poderão ser oferecidos no prazo de 15 (quinze) dias, 

contado conforme o caso (art. 915 do CPC).

Fixo os honorários advocatícios no valor de 10% (dez por cento) do valor 

da causa. Consigne no mandado que, caso haja o integral pagamento no 

prazo de 03 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade (art. 827 c/c §1º do CPC).

 Expeça-se certidão premonitória, de acordo com o art. 828 do CPC.

Observe-se o art. 212, § 2º do CPC para o cumprimento do mandando.

Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 29 de junho de 2018.

 CÁSSIO LUÍS FURIM

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 63243 Nr: 1171-49.2018.811.0108

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MADALENA DA COSTA CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O Juízo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS N.º 1171-49.2018.811.0108 – CÓDIGO: 63243

ALVARÁ JUDICIAL

VISTOS.

Recebo a inicial.

Defiro os benefícios da justiça gratuita.

Intime-se, a requerente para que apresente aos autos documento 

devidamente assinado por no mínimo 02 (duas) testemunhas, com firma 

reconhecida das assinaturas, estando devidamente qualificadas, onde 

conste expressa declaração que possuem conhecimento de que a 

requerente vivia em união estável, ou outro documento hábil que comprove 

a união havida entre a requerente e o “de cujus”, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intime-se o Renunciante, para que, venha a comparecer na Secretaria do 

Fórum e assinem Termo de Renúncia.

Após, vistas ao Ministério Público.

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 29 de junho de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 62819 Nr: 911-69.2018.811.0108

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANÇA E 

INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELIA SILVEIRA DE SOUZA MARCHIORO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA 

VANDERLEI - OAB:OAB/PE 21.678

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS N.º 911-69.2018.811.0108 – CÓDIGO: 62819

AÇÃO MONITÓRIA

VISTO.

Expeça-se mandado monitório, citando-se a parte requerida para que 

efetue o pagamento da dívida principal, bem como dos honorários 

advocatícios, fixados em cinco por cento do valor atribuído à causa, no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do que recomenda o artigo 701 do 

Código de Processo Civil.

Consigne no referido mandado que, no prazo supra, poderá o requerido 

oferecer embargos monitórios, que suspenderá a eficácia do mandado 

inicial (art. 702, CPC).

 Advirta-o que caso não sejam opostos os embargos constituir-se-á em 

pleno direito o título executivo judicial, convertendo-se o mandado inicial 

em mandado executivo, nos termos do que dispõe o artigo 701, § 2°, do 

mesmo Codex.

Na hipótese de cumprimento do mandado, ficarão as partes requeridas 

isentas do pagamento de custas (CPC, § 1º, do artigo 701).

Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 29 de junho de 2018.

 CÁSSIO LUÍS FURIM

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 62570 Nr: 771-35.2018.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANÇA E 

INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CATIE KISSMANN CARNEI, IEDO KISSMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA 

VANDERLEI - OAB:OAB/PE 21.678

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS N.º 771-35.2018.811.0108 – CÓDIGO: 62570

AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL

 VISTO.

 Citem-se os executados para pagarem o débito no prazo de 03 (três) 

dias, contado da citação, conforme demonstrativo, acrescido de juros e 

correção monetária, custas, despesas processuais e honorários 

advocatícios, nos termos do artigo 829 do CPC.

Do mandado de citação constarão, também, a ordem de penhora e a 

avaliação a serem cumpridas pelo oficial de justiça tão logo verificado o 

não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto, com 

intimação do executado (art. 829, § 1º do CPC).

A penhora recairá sobre os bens indicados pelo exequente, salvo se 

outros forem indicados pelos executados e aceitos pelo juiz, mediante 

demonstração de que a constrição proposta lhe será menos onerosa e 

não trará prejuízo ao exequente (art. 829, § 2º do CPC).

 Os embargos poderão ser oferecidos no prazo de 15 (quinze) dias, 

contado conforme o caso (art. 915 do CPC).

Fixo os honorários advocatícios no valor de 10% (dez por cento) do valor 

da causa. Consigne no mandado que, caso haja o integral pagamento no 

prazo de 03 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade (art. 827 c/c §1º do CPC).

 Observe-se o art. 212, § 2º do CPC para o cumprimento do mandando.

Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 29 de junho de 2018.

 CÁSSIO LUÍS FURIM

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 62470 Nr: 711-62.2018.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELIX SEMENTES E MUDAS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVERTON BALDISSERA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA GOMES - 

OAB:265959

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS N.º 711-62.2018.811.0108 – CÓDIGO: 62470

AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA

VISTO.

 Cite-se o executado para pagar o débito no prazo de 03 (três) dias, 

contado da citação, conforme demonstrativo, acrescido de juros e 

correção monetária, custas, despesas processuais e honorários 
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advocatícios, nos termos do artigo 829 do CPC.

Do mandado de citação constarão, também, a ordem de penhora e a 

avaliação a serem cumpridas pelo oficial de justiça tão logo verificado o 

não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto, com 

intimação do executado (art. 829, § 1º do CPC).

A penhora recairá sobre os bens indicados pelo exequente, salvo se 

outros forem indicados pelos executados e aceitos pelo juiz, mediante 

demonstração de que a constrição proposta lhe será menos onerosa e 

não trará prejuízo ao exequente (art. 829, § 2º do CPC).

 Os embargos poderão ser oferecidos no prazo de 15 (quinze) dias, 

contado conforme o caso (art. 915 do CPC).

Fixo os honorários advocatícios no valor de 10% (dez por cento) do valor 

da causa. Consigne no mandado que, caso haja o integral pagamento no 

prazo de 03 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade (art. 827 c/c §1º do CPC).

 Observe-se o art. 212, § 2º do CPC para o cumprimento do mandando.

Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 29 de junho de 2018.

 CÁSSIO LUÍS FURIM

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 63509 Nr: 1352-50.2018.811.0108

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANÇA E 

INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSEANE COSTA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA 

VANDERLEI - OAB:OAB/PE 21.678

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS N.º 1352-50.2018.811.0108 – CÓDIGO: 63509

AÇÃO MONITÓRIA

VISTO.

Expeça-se mandado monitório, citando-se a parte requerida para que 

efetue o pagamento da dívida principal, bem como dos honorários 

advocatícios, fixados em cinco por cento do valor atribuído à causa, no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do que recomenda o artigo 701 do 

Código de Processo Civil.

Consigne no referido mandado que, no prazo supra, poderá a requerida 

oferecer embargos monitórios, que suspenderá a eficácia do mandado 

inicial (art. 702, CPC).

 Advirta-o que caso não sejam opostos os embargos constituir-se-á em 

pleno direito o título executivo judicial, convertendo-se o mandado inicial 

em mandado executivo, nos termos do que dispõe o artigo 701, § 2°, do 

mesmo Codex.

Na hipótese de cumprimento do mandado, ficará a parte requerida isenta 

do pagamento de custas (CPC, § 1º, do artigo 701).

Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 29 de junho de 2018.

 CÁSSIO LUÍS FURIM

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 62666 Nr: 822-46.2018.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANA CASARIN, RAMIRO CEZAR CASARIN DE 

MATTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO DE MATOS BORGES - 

OAB:MT 11.068-B, VINICIUS PULIDO GUADANHIN - OAB:MT 11.006-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS N.º 822-46.2018.811.0108 – CÓDIGO: 62666

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO

VISTOS.

Recebo a inicial, desde já, designo audiência de conciliação/mediação, a 

ser realizada no dia 07 de agosto de 2018, às 17h00min.

Cite-se o requerido, com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência (art. 

334 do CPC), para comparecer ao ato designado, bem como intimem-se as 

partes autoras.

A audiência de conciliação/mediação, não será realizada se ambas as 

partes manifestarem, expressamente, desinteresse na composição 

consensual (art. 334, § 4º, I).

Consigne-se que o não comparecimento injustificado dos autores ou do 

requerido à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC).

As partes devem estar acompanhadas por seus advogados ou 

defensores públicos (art. 334, § 9º, CPC).

Não havendo conciliação o requerido poderá oferecer contestação, no 

prazo de 15 dias (art. 335, inciso I, CPC), consignando que não sendo 

contestada a ação, se presumirão aceitos, como verdadeiros, os fatos 

articulados pelos autores (art. 341 do CPC).

Cumpra-se. Às providências necessárias.

Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 29 de junho de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 58533 Nr: 1461-98.2017.811.0108

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IDALIA FRANCISCA DOS SANTOS, MARCELO RICARDO 

DOS SANTOS, Mauro Ricardo dos Santos, Tiago Ricardo dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O Juízo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO RICARDO DOS 

SANTOS - OAB:OAB/MT 14053

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS N.º 1461-98.2018.811.0108 – CÓDIGO: 58533

ALVARÁ JUDICIAL

VISTO.

Considerando os termos do art. 485, § 1º do CPC, intimem-se 

pessoalmente as partes autoras para que se manifestem nos autos, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento do feito, 

nos termos do art. 485, inciso III do CPC.

 Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 29 de junho de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 51645 Nr: 372-74.2016.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILTON GRACIOLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TAINÃ DE CAMPOS RONDON - 

OAB:22017/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS N.º 372-74.2016.811.0108 – CÓDIGO: 51645

AÇÃO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ

REQUERENTE: NILTON GRACIOLA

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

 VISTOS.

Verifica-se pedido de desistência da demanda, conforme petitório (p. 41).

Tendo em vista que, a parte requerida foi devidamente citada (p. 

16/verso), se faz necessário que seja intimado a se manifestar acerca do 

pedido de desistência (p. 41), nos termos do que dispõe o § 4º do art. 485 

do CPC.

Intime-se. Cumpra-se.

 Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 29 de junho de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

Juiz de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 62985 Nr: 1021-68.2018.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROINSUMOS COMERCIAL AGRICOLA EIRELI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nelso Balistieri, MARLENE TEREZINHA 

STOLARSKI BALISTIERI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUDIMAR ROMMEL - OAB:8238

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS N.º 1021-68.2018.811.0108 – CÓDIGO: 62985

AÇÃO DE EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA CERTA

VISTO.

CITEM-SE os executados para em 15 (quinze) dias, entregarem as coisas 

descritas na petição inicial pelo credor, ou seja, 6.997 sacas de soja em 

grãos, de 60 (sessenta) quilos cada, nos termos dos artigos 806, 811 e 

813, do CPC.

Os Executados, independentemente de penhora, depósito ou caução, 

poderão opor-se à execução por meio de embargos, a serem opostos no 

prazo de 15 (quinze) dias, contados, conforme o caso, na forma do art. 

231, do CPC (art. 914 e 915 do CPC), bem como poderá, no prazo de 15 

(quinze) dias, impugnar a escolha da coisa feita pelo exequente (art. 812, 

do CPC).

Se a coisa não for entregue nem depositada, será expedido mandado de 

busca e apreensão (art. art. 806, § 2º do CPC).

Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da 

causa (art. 85, § 2º, do CPC). Consigne no mandado que, caso haja a 

entrega da coisa, a verba honorária será reduzida pela metade (Art. 827, 

§ 1º, do CPC).

Fixo, ainda, multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de atraso no 

cumprimento da obrigação, limitada a 10% do valor da causa, nos termos 

do artigo 806, § 1º, do CPC.

Observem-se os termos do art. 212, § 2º do CPC.

 Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 29 de junho de 2018.

 CÁSSIO LUÍS FURIM

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 63532 Nr: 1362-94.2018.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neuma Mariano Dias Crispim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO JOSE CRISPIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS N.º 1362-94.2018.811.0108 – CÓDIGO: 63532

AÇÃO DE SOBREPARTILHA

 VISTOS.

Recebo a inicial, desde já, designo audiência de conciliação/mediação, a 

ser realizada no dia 14 de agosto de 2018, às 14h30min.

Cite-se o requerido para comparecer ao ato designado, com antecedência 

mínima de 15 (quinze) dias da data designada, observando o disposto nos 

§ § 1º e 2º, do art. 695, CPC.

Intime-se a parte autora, na pessoa de seu advogado (art. 334, § 1º, CPC), 

salvo se tratar de parte representada pela Defensoria Pública.

Consigne-se que as partes deverão comparecer ao ato designado 

acompanhadas de seus advogados ou defensores públicos (art. 695, § 

4º, CPC).

Não havendo conciliação o requerido poderá oferecer contestação, no 

prazo de 15 dias (art. 335, inciso I, CPC), consignando que não sendo 

contestada a ação, se presumirão aceitos, como verdadeiros, os fatos 

articulados pelo autor (art. 341 do CPC).

Defiro os benefícios da justiça gratuita.

Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 29 de junho de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 42101 Nr: 1041-35.2013.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Darci Herculano Belini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL WASNIESKI - 

OAB:OAB/MT 15469-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS N° 1041-35.2013.811.0108 – CÓDIGO: 42101

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

EXEQUENTE: DARCI HERCULANO BELINI

EXECUTADO: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL

VISTOS.

Determino a remessa dos autos ao Distribuidor para anotação da fase de 

Cumprimento de Sentença. Procedendo a troca da capa dos autos.

Após, tornem-me os autos conclusos.

Cumpra-se. Ás providências necessárias.

Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 29 de junho de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 63008 Nr: 1032-97.2018.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGINA JESUS FERREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO RIBEIRO, LUCILIA DE OLIVEIRA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS N.º 1032-97.2018.811.0108 – CÓDIGO: 63008

AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO

 VISTOS.

Recebo a inicial, desde já, designo audiência de conciliação/mediação, a 

ser realizada no dia 14 de agosto de 2018, às 14h00min.

Citem-se os requeridos, com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência 

(art. 334 do CPC), para comparecerem ao ato designado, bem como 

intime-se a parte autora.

A audiência de conciliação/mediação, não será realizada se ambas as 

partes manifestarem, expressamente, desinteresse na composição 

consensual (art. 334, § 4º, I).

Consigne-se que o não comparecimento injustificado dos autores ou do 

requerido à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC).

As partes devem estar acompanhadas por seus advogados ou 

defensores públicos (art. 334, § 9º, CPC).

Não havendo conciliação o requerido poderá oferecer contestação, no 

prazo de 15 dias (art. 335, inciso I, CPC), consignando que não sendo 

contestada a ação, se presumirão aceitos, como verdadeiros, os fatos 

articulados pelos autores (art. 341 do CPC).

Defiro os benefícios da justiça gratuita.

Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 29 de junho de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 63007 Nr: 1031-15.2018.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FATIMA JOSEFA BRESSIANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE TAPURAH - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 AUTOS N.º 1031-15.2018.811.0108 – CÓDIGO: 63007

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS

 VISTOS.

Recebo a inicial, desde já, designo audiência de conciliação/mediação, a 

ser realizada no dia 14 de agosto de 2018, às 13h30min.

Cite-se o requerido, com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência (art. 

334 do CPC), para comparecer ao ato designado, bem como intimem-se as 

partes autoras.

A audiência de conciliação/mediação, não será realizada se ambas as 

partes manifestarem, expressamente, desinteresse na composição 

consensual (art. 334, § 4º, I).

Consigne-se que o não comparecimento injustificado dos autores ou do 

requerido à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC).

As partes devem estar acompanhadas por seus advogados ou 

defensores públicos (art. 334, § 9º, CPC).

Não havendo conciliação o requerido poderá oferecer contestação, nos 

termos do art. 336 e seguintes do CPC, no prazo de 30 dias (art. 335, III c/c 

art. 231, II e art. 183, todos do CPC), consignando que não sendo 

contestada a ação, se presumirão aceitos, como verdadeiros, os fatos 

articulados pela autora (art. 341 do CPC).

Defiro os benefícios da justiça gratuita.

Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 29 de junho de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 20553 Nr: 1531-67.2007.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zenaide de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Patricia Mariano da Silva - 

OAB:OAB/MT 11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Assim, considerando que no banco de peritos do Tribunal de Justiça 

inexistem peritos médicos credenciados para atuarem nesta comarca, a 

teor do que estabelece a Seção 15, do Capitulo I (Disposições Gerais) da 

CNGC/MT (artigos 169/181), deixo de indicar os médicos cadastrados 

neste juízo, e conforme Ofício encaminhado ao Secretário Municipal de 

Saúde, acerca do quadro de médicos atuantes no munícipio, nomeio, 

excepcionalmente e pelos motivos já explicitados, o clinico geral que atua 

neste município, Dr. Luiz Carlos Brandão da Silva – CRM 9840 MT, para 

realização da perícia médica designada, bem como determino a Secretaria 

da Vara que providencie o seu cadastramento no banco de peritos do 

TJMT, com a maior brevidade possível.(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 63383 Nr: 1262-42.2018.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANÇA E 

INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Reginaldo Alves Rodrigues, ANTENOR SETTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA 

VANDERLEI - OAB:OAB/PE 21.678

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS N.º 1262-42.2018.811.0108 – CÓDIGO: 63383

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

VISTO.

Inicialmente, verifica-se a ausência das guias de custas judiciais 

devidamente recolhidas, assim, CONDICIONO o cumprimento da presente 

decisão ao recolhimento das custas e taxas judiciais, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de extinção.

Após, devidamente certificado o recolhimento das guias de custas 

judiciais, proceda com o regular prosseguimento do feito.

 Cite-se o executado para pagar o débito no prazo de 03 (três) dias, 

contado da citação, conforme demonstrativo, acrescido de juros e 

correção monetária, custas, despesas processuais e honorários 

advocatícios, nos termos do artigo 829 do CPC.

Do mandado de citação constarão, também, a ordem de penhora e a 

avaliação a serem cumpridas pelo oficial de justiça tão logo verificado o 

não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto, com 

intimação do executado (art. 829, § 1º do CPC).

A penhora recairá sobre os bens indicados pelo exequente, salvo se 

outros forem indicados pelos executados e aceitos pelo juiz, mediante 

demonstração de que a constrição proposta lhe será menos onerosa e 

não trará prejuízo ao exequente (art. 829, § 2º do CPC).

 Os embargos poderão ser oferecidos no prazo de 15 (quinze) dias, 

contado conforme o caso (art. 915 do CPC).

Fixo os honorários advocatícios no valor de 10% (dez por cento) do valor 

da causa. Consigne no mandado que, caso haja o integral pagamento no 

prazo de 03 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade (art. 827 c/c §1º do CPC).

 Observe-se o art. 212, § 2º do CPC para o cumprimento do mandando.

Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, __ de junho de 2018.

 CÁSSIO LUÍS FURIM

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 62833 Nr: 922-98.2018.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANÇA E 

INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERSON SELINGER, RICARDO LIVINALLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA 

VANDERLEI - OAB:OAB/PE 21.678

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS N.º 922-98.2018.811.0108 – CÓDIGO: 62833

AÇÃO DE EXECUJÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL

 VISTO.

Inicialmente, verifica-se a ausência das guias de custas judiciais 

devidamente recolhidas, assim, CONDICIONO o cumprimento da presente 

decisão ao recolhimento das custas e taxas judiciais, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de extinção.

Após, devidamente certificado o recolhimento das guias de custas 

judiciais, proceda com o regular prosseguimento do feito.

 Citem-se os executados para pagarem o débito no prazo de 03 (três) 

dias, contado da citação, conforme demonstrativo, acrescido de juros e 

correção monetária, custas, despesas processuais e honorários 

advocatícios, nos termos do artigo 829 do CPC.

Do mandado de citação constarão, também, a ordem de penhora e a 

avaliação a serem cumpridas pelo oficial de justiça tão logo verificado o 

não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto, com 

intimação do executado (art. 829, § 1º do CPC).

A penhora recairá sobre os bens indicados pelo exequente, salvo se 

outros forem indicados pelos executados e aceitos pelo juiz, mediante 

demonstração de que a constrição proposta lhe será menos onerosa e 

não trará prejuízo ao exequente (art. 829, § 2º do CPC).

 Os embargos poderão ser oferecidos no prazo de 15 (quinze) dias, 

contado conforme o caso (art. 915 do CPC).

Fixo os honorários advocatícios no valor de 10% (dez por cento) do valor 

da causa. Consigne no mandado que, caso haja o integral pagamento no 

prazo de 03 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade (art. 827 c/c §1º do CPC).

 Observe-se o art. 212, § 2º do CPC para o cumprimento do mandando.

Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, __ de junho de 2018.

 CÁSSIO LUÍS FURIM

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 62970 Nr: 1012-09.2018.811.0108

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Nevair Dias dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEKXANDRE RICARDO CANDIDO DE FARIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS N.º 1012-09.2018.811.0108 – CÓDIGO: 62970

AÇÃO MONITÓRIA

VISTO.

Inicialmente, verifica-se a ausência das cártulas originais que colacionam 

os autos, sendo apresentadas somente suas cópias (pp. 15/17), assim, 

CONDICIONO o cumprimento da presente decisão a apresentação dos 

cheques originais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção.

Após, devidamente certificado a apresentação dos cheques originais, 

regular prosseguimento do feito.

Expeça-se mandado monitório, citando-se a parte requerida para que 

efetue o pagamento da dívida principal, bem como dos honorários 

advocatícios, fixados em cinco por cento do valor atribuído à causa, no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do que recomenda o artigo 701 do 

Código de Processo Civil.

Consigne no referido mandado que, no prazo supra, poderá o requerido 

oferecer embargo monitório, que suspenderá a eficácia do mandado inicial 

(art. 702, CPC).

 Advirta-o que caso não seja oposto o embargo constituir-se-á em pleno 

direito o título executivo judicial, convertendo-se o mandado inicial em 

mandado executivo, nos termos do que dispõe o artigo 701, § 2°, do 

mesmo Codex.

Na hipótese de cumprimento do mandado, ficará a parte requerida isenta 

do pagamento de custas (CPC, § 1º, do artigo 701).

Defiro os benefícios da justiça gratuita.

Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, __ de junho de 2018.

 CÁSSIO LUÍS FURIM

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 20678 Nr: 91-02.2008.811.0108

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos Batista de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO DE MATOS BORGES - 

OAB:MT 11.068-B, VINICIUS PULIDO GUADANHIN - OAB:MT 11.006-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS N.° 91-02.2008.811.0108 – CÓDIGO: 20678

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

EXEQUENTE: CARLOS BATISTA DE OLIVEIRA

EXECUTADO: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL

VISTOS.

Inicialmente determino a remessa dos autos ao Distribuidor para anotação 

da fase de Cumprimento de Sentença. Procedendo a troca da capa dos 

autos.

INTIME-SE a Fazenda Pública na pessoa de seu representante judicial, por 

carga ou remessa dos autos, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias, 

e nos próprios autos, impugnar a execução (p. 143/145), bem como o 

cálculo que a instrui (pp. 146/152 verso), na forma do art. 535 do CPC.

Certificado o não oferecimento de impugnação, expeça-se Ofício 

Requisitório de Pequeno Valor (RPV) ou Precatório, conforme o caso, 

instruindo-o com os documentos necessários, encaminhando ao E. 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região.

Intimem-se as partes. Cumpra-se. Ás providências necessárias.

Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 28 de junho de 2018.

 CÁSSIO LUÍS FURIM

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 55121 Nr: 2222-66.2016.811.0108

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DGFDO, LDSF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RPDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS N.º 2222-66.2016.811.0108 – CÓDIGO: 55121

AÇÃO DE ALIMENTOS COM PEDIDO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS

VISTO.

Intime-se a parte autora por meio de seu patrono, para que informe seu 

endereço nos autos, vez que, conforme certidão do Oficial de Justiça, não 

foi possível proceder sua intimação (p. 50).

Após, tornem-me os autos conclusos.

 Cumpra-se. Às providências necessárias.

Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 28 de junho de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 40043 Nr: 492-59.2012.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adão Antonio Fernandes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amanda de Souza Campos 

Belo Silveira - OAB:MT 12.584

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS N.º 492-59.2012.811.0108 – CÓDIGO: 40043

AÇÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ/AUXÍLIO DOENÇA COM 

ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA

VISTOS.

Conforme despacho retro (p. 141), cumpra-se determinação do Acórdão 

proferido pelo Tribunal Regional Federal (pp. 133/135).

Às providências necessárias.

 Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 28 de junho de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 60199 Nr: 2461-36.2017.811.0108

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRESSON RODRIGUES DA SILVA, JOSUEL 

ROBERTO SILVÉRIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH, Francisco Antonio Biolchi - 

OAB:18488

 DIANTE DO EXPOSTO e por tudo mais que dos autos consta, julgo 

improcedente a pretensão punitiva estatal e ABSOLVO ANDRESSON 

RODRIGUES DA SILVA, vulgo “Japão”, brasileiro, solteiro, nascido aos 

23/03/1986, natural de Presidente Dutra/MA, filho de Maria José Rodrigues 

da Silva, residente e domiciliado na Avenida dos Trabalhadores, esquina 

com a Avenida 04 de Julho, Bairro Cristo Rei, no Município de Tapurah/MT, 

e JOSUEL ROBERTO SILVÉRIO, vulgo “Duda”, brasileiro, nascido aos 

16/01/1987, natural de Alta Floresta/MT, filho de Antônio Roberto Silvério e 

Iolanda R. dos Santos Silvério, residente na Avenida dos Trabalhadores, 

nº 277, Bairro Cristo Rei, no Município de Tapurah/MT, pela prática dos 

crimes descritos na denúncia, com fundamento no artigo 386, VII, do 

Código de Processo Penal.Determino que a substância entorpecente 

apreendida seja incinerada, juntando-se no processo o competente Auto, 

com as observâncias exigidas pela Legislação Antidrogas. Intime-se a 

Delegada de Polícia para esse específico fim.Quanto ao dinheiro 

apreendido, determino a devolução aos réus.Transitada em julgado a 

sentença, comunique-se ao Instituto de Identificação, Infoseg, Cartório 

Distribuidor, oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral (art. 15, III, 

CF).Expeçam-se alvará de soltura, colocando os réus em liberdade, salvo 

se por outro motivo estiverem presos. Dispensado o registro, nos termos 

do Provimento 42/2008/CGJ.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do 

Rio Verde-MT para Tapurah-MT, 03 de julho de 2018.Melissa de Lima 
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Araújo Juíza de direito em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 55059 Nr: 2182-84.2016.811.0108

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RdPBR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VNDSB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vanessa de Paiva Barra 

Rodrigues - OAB:MT0018595O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS N.º 2182-84.2016.811.0108 – CÓDIGO: 55059

AÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO DE GUARDA E VISITAS COM PEDIDO DE 

TUTELA ANTECIPADA

 REQUERENTE: RAFAEL DE PAIVA BARRA RODRIGUES

REQUERIDA: VANESSA NOGUEIRA DE SOUZA BARRA

 VISTOS, ETC.

 Cuida-se de AÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO DE GUARDA E VISITAS COM 

PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, em trâmite entre as partes acima 

identificadas.

Em petição de p. 40, o requerente pugnou pela desistência da ação.

Assim, verificando que não houve a angularização da relação processual, 

pela inexistência de citação, HOMOLOGO o pedido de desistência da ação 

e, de consequência, JULGO EXTINTO o processo sem resolução de 

mérito, nos termos do art. 485, inciso VIII, do CPC.

Deixo de condenar a parte requerente ao pagamento das custas, nos 

termos do art. 90, caput, do Código de Processo Civil, em razão da 

gratuidade de justiça (p. 30).

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo.

P.R.I.C.

Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 28 de junho de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 57489 Nr: 902-44.2017.811.0108

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CFDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SVN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS N.º 902-44.2017.811.0108 – CÓDIGO: 57489

AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE GUARDA C/C ALIMENTOS COM PEDIDO 

LIMINAR

 VISTO.

Verifica-se que as partes entabularam acordo, conforme Termo de 

Audiência de Conciliação (p. 50).

De modo a averiguar se o direito dos menores restou devidamente 

resguardado, vistas ao Ministério Público.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 28 de junho de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 62527 Nr: 742-82.2018.811.0108

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JC, LCS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Posto isto, e, ante a manifestação favorável do Ministério Público (p. 

16), HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes, para que surta 

seus jurídicos e legais efeitos, reconhecendo a união estável havida entre 

o casal pelo período descrito na inicial, e sua dissolução, bem como em 

relação à guarda, visitas e alimentos da filha menor, e via de 

consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fulcro no art. 487, III, do CPC, fazendo-o por sentença. 

Transitada em julgado, expeça-se o termo de guarda, após, arquivem-se 

os autos com as cautelas de estilo. (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 62526 Nr: 741-97.2018.811.0108

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LML, WFBDN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Posto isto, e, ante a manifestação favorável do Ministério Público (p. 

12), HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes, para que surta 

seus jurídicos e legais efeitos, reconhecendo a união estável havida entre 

o casal pelo período descrito na inicial, e sua dissolução, bem como em 

relação à guarda, visitas e alimentos do filho menor, e via de 

consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fulcro no art. 487, III, do CPC, fazendo-o por sentença. 

Transitada em julgado, expeça-se o termo de guarda, após, arquivem-se 

os autos com as cautelas de estilo. (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 58672 Nr: 1521-71.2017.811.0108

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GdSS, RAdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS N.º 1521-71.2017.811.0108 – CÓDIGO: 58672

HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL

REQUERENTES: GESSICA DOS SANTOS SILVA e REGILDO AGUIAR DA 

SILVA

VISTOS, ETC.

Cuidam os presentes autos de HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO 

EXTRAJUDICIAL, tendo as partes acima identificadas.

Conforme se vê da inicial, as partes entabularam acordo extrajudicial 

perante a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso - Núcleo de 

Tapurah/MT, acerca do direito de guarda, visitas e fixação de alimentos em 

prol da filha menor (p. 05) requerendo a sua homologação.

Com a inicial juntou documentos.

O Ministério Público manifestou-se favorável à homologação da avença 

havida entre as partes, conforme se verifica à p. 13.

Os autos vieram-me conclusos para decisão.

É breve o relato. Decido.

Pois bem. Verificando que ambos acordantes assinaram pessoalmente a 

transação perante a Defensoria Pública (p. 05), a homologação de rigor se 

impõe.

Da Guarda e Direito de Visitas

Ficou acordado que a guarda da menor Rhayza dos Santos Aguiar Silva 

será exercida de maneira compartilhada, permanecendo a residência fixa 

o endereço de seu genitor, quanto aos direito de visitas, será exercido 

pela genitora Sr.ª Gessica de forma livre.

Dos Alimentos

Com relação aos alimentos, o genitor dispensa por ora, os alimentos, tendo 

em vista a atual impossibilidade financeira da genitora.

Ante o exposto, e, ante a manifestação favorável no Ministério Público (p. 

13), HOMOLOGO os termos do acordo entabulado entre as partes, para 

que surta seus jurídicos e legais efeitos, via de consequência, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no art. 

487, inciso III, alínea “b”, do CPC.

Transitada em julgado, expeça-se o termo de guarda, após, arquivem-se 
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os autos com as cautelas de estilo.

Sem custas, em razão da gratuidade.

P. R. I. C.

Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 28 de junho de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 41766 Nr: 652-50.2013.811.0108

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLS, GLS, ELdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS N.º 652-50.2013.811.0108 – CÓDIGO: 41766

AÇÃO DE ALIMENTOS COM PEDIDO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS

VISTOS.

Trata-se de AÇÃO DE ALIMENTOS COM PEDIDO DE ALIMENTOS 

PROVISÓRIOS ajuizada por ELIANARA LEMES DA SILVA em face de 

RICARDO SANTANA.

Verifica-se em petitório e Termo de Declaração (pp. 127/129), que a 

requerente compareceu ao Núcleo da Defensoria Pública, informando que 

atualmente está residindo no município de Lucas do Rio Verde/MT, 

requerendo que os presentes autos fossem remetidos àquela Comarca.

Assim, seguindo o entendimento já consolidado pelo Egrégio Superior 

Tribunal de Justiça no sentido de que “o foro competente para apreciar e 

julgar as medidas, ações e procedimentos que tutelam interesses, direitos 

e garantias positivados no ECA, é determinado pelo lugar onde a criança 

ou o adolescente exerce, com regularidade, seu direito à convivência 

familiar e comunitária” (CC 111.130/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 

SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/09/2010, DJe 01/02/2011).

 E conforme dicção do art. 147, incisos I e II do Estatuto a Criança e do 

Adolescente:

147. A competência será determinada:

I - pelo domicílio dos pais ou responsável;

II - pelo lugar onde se encontre a criança ou adolescente, à falta dos pais 

ou responsável.

Dessa forma, considerando que a matéria discutida nos autos 

relaciona-se ao direito de alimentos e a autora possui a guarda dos 

menores, atendendo ao teor da Súmula 383 do STJ, bem como ao 

determinado no art. 53, inciso II, do CPC, o processo em comento deverá 

ser remetido à Comarca de Lucas do Rio Verde/MT.

Posto isto, DECLINO a competência para processamento dos autos para a 

Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, atual residência dos menores e sua 

genitora.

Dê ciência ao Ministério Público.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 28 de junho de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 52423 Nr: 791-94.2016.811.0108

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JCDS, MMDS, IGDS, MMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALDO LOUREIRO DA SILVA - 

OAB:MT 11 162-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS N.º 791-94.2016.811.0108 – CÓDIGO: 52423

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS

VISTO.

Vistas ao Ministério Público.

Após, torne-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 28 de junho de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 60001 Nr: 2342-75.2017.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NADIR ARGEMIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILSON SARMENTO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS N.º 2342-75.2017.811.0108 – CÓDIGO: 60001

AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C 

PARTILHA DE BENS

 VISTO.

Em razão ao período de licença e férias da conciliadora nomeada “ad hoc”, 

conforme informado em petitório retro (p. 58).

Designo audiência de conciliação/mediação, a ser realizada no dia 14 de 

agosto de 2018, às 15h00min.

Cite-se o requerido para comparecer à audiência com antecedência 

mínima de 15 (quinze) dias da data designada, observando o disposto nos 

§ § 1º e 2º, do art. 695, CPC, devendo o Oficial de Justiça certificar 

eventual proposta de auto composição (art. 154, VI, CPC).

Intimem-se pessoalmente as partes, para que compareçam ao ato 

designado.

A audiência de conciliação/mediação, não será realizada se ambas as 

partes manifestarem, expressamente, desinteresse na composição 

consensual (art. 334, § 4º, I).

As partes devem estar acompanhadas por seus advogados ou 

defensores públicos (art. 334, § 9º, CPC).

Não havendo conciliação o requerido poderá oferecer contestação, no 

prazo de 15 dias (art. 335, inciso I, CPC), consignando que não sendo 

contestada a ação, se presumirão aceitos, como verdadeiros, os fatos 

articulados pela parte autora (art. 341 do CPC).

Informe ao Juízo deprecado sobre a nova data de audiência de 

conciliação/mediação designada.

 Dê-se ciência a Defensoria Pública.

Cumpra-se. Ás providências necessárias.

Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 28 de junho de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 51457 Nr: 282-66.2016.811.0108

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HDM, ACRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SADM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS N.º 282-66.2016.811.0108 – CÓDIGO: 51457

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

 VISTO.

Verifica-se que as partes entabularam acordo, conforme Termo de 

Acordo Extrajudicial (p. 36), requerendo pela suspensão do presente feito 

até seu integral cumprimento.

Apense-se aos autos de n.º 281-81.2016.811.0108 (Código: 51456).

Após, de modo a averiguar se o direito dos menores restou devidamente 

resguardado, vistas ao Ministério Público.

Cumpra-se.

Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 28 de junho de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 62717 Nr: 851-96.2018.811.0108

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: CTFI, LCI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Posto isto, e, ante a manifestação favorável do Ministério Público (p. 

26), HOMOLOGO o acordo manejado por CLEUZA TEREZINHA FERRARI 

IASINSKI e LUIZ CARLOS IASINSKI, em relação ao divórcio, guarda e 

alimentos das filhas menores, e por consequência, decreto o divórcio do 

casal, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do 

artigo 487, III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Transitada esta em 

julgado expeça-se o termo de guarda, bem como o competente mandado 

averbatório ao Cartório de Registro Civil, onde fora celebrado o assento de 

casamento (p. 13), ressaltando que a cônjuge varoa voltará a usar seu 

nome de solteira, qual seja: Cleuza Terezinha Ferrari, após, arquivem-se 

os autos. (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 61928 Nr: 384-20.2018.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELISETE DE FATIMA SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS N.º 384-20.2018.811.0108 - CÓDIGO: 61928

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA 

- SAÚDE

 VISTO.

Defiro a SUSPENSÃO, conforme requerido à p. 38.

Decorrido o período, manifeste-se a parte autora, requerendo o que for de 

direito para prosseguimento do feito, no prazo de 10 (dez) dias.

Cumpra-se. Às providências necessárias.

Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 28 de junho de 2018.

Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 55218 Nr: 2263-33.2016.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAQUIM BUENO OLIVEIRA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

TAPURAH - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CYNTHIA RODRIGUES HASSE - 

OAB:OAB/MT 12537

 AUTOS N.º 2263-33.2016.811.0108 - CÓDIGO: 55218

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA 

– FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO

 VISTO.

Defiro a SUSPENSÃO, conforme requerido à p. 114, vez que conforme 

declaração (p. 115) a filha do autor informou que está recebendo algumas 

medicações.

Decorrido o período, manifeste-se a parte autora, requerendo o que for de 

direito para prosseguimento do feito, no prazo de 10 (dez) dias.

Cumpra-se. Às providências necessárias.

Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 28 de junho de 2018.

Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 63419 Nr: 1283-18.2018.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 

EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANIA RAQUEL KLEIN ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FAUSTINO ANTONIO DA SILVA 

NETO - OAB:6707

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS N.º 1283-18.2018.811.0108 – CÓDIGO: 63419

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

EXEQUENTE: MARKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP

EXECUTADA: VANIA RAQUEL KLEIN ME

VISTO.

Cite-se a executada para pagar o débito no prazo de 03 (três) dias, 

contado da citação, conforme demonstrativo, acrescido de juros e 

correção monetária, custas, despesas processuais e honorários 

advocatícios, nos termos do artigo 829, do CPC.

Do mandado de citação constarão, também, a ordem de penhora e a 

avaliação a serem cumpridas pelo oficial de justiça tão logo verificado o 

não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto, com 

intimação do executado (art. 829, § 1º do CPC).

A penhora recairá sobre os bens indicados pelo exequente, salvo se 

outros forem indicados pelo executado e aceitos pelo juiz, mediante 

demonstração de que a constrição proposta lhe será menos onerosa e 

não trará prejuízo ao exequente (art. 829, § 2º do CPC).

 Os embargos serão oferecidos no prazo de 15 (quinze) dias, contado 

conforme o caso (art. 915 do CPC).

Fixo os honorários advocatícios no valor de 10% (dez por cento) do valor 

da causa. Consigne no mandado que, caso haja o integral pagamento no 

prazo de 03 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade (art. 827 c/c §1º do CPC).

Observe-se os termos do art. 212, § 2º do CPC.

 Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 28 de junho de 2018.

Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 63514 Nr: 1354-20.2018.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANÇA E 

INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDINEYA LEITE CAVALCANTE DE SOUZA, 

Cláudia Leite Cavalcante

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA 

VANDERLEI - OAB:OAB/PE 21.678

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS N.º 1354-20.2018.811.0108 – CÓDIGO: 63514

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO 

OURO VERDE DO MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE/MT

EXECUTADAS: SIDINEYA LEITE CAVALCANTE DE SOUZA

 CLAUDIA LEITE CAVALCANTE

VISTO.

Citem-se as executadas para pagarem o débito no prazo de 03 (três) dias, 

contado da citação, conforme demonstrativo, acrescido de juros e 

correção monetária, custas, despesas processuais e honorários 

advocatícios, nos termos do artigo 829, do CPC.

Do mandado de citação constarão, também, a ordem de penhora e a 

avaliação a serem cumpridas pelo oficial de justiça tão logo verificado o 

não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto, com 

intimação do executado (art. 829, § 1º do CPC).

A penhora recairá sobre os bens indicados pelo exequente, salvo se 

outros forem indicados pelo executado e aceitos pelo juiz, mediante 

demonstração de que a constrição proposta lhe será menos onerosa e 

não trará prejuízo ao exequente (art. 829, § 2º do CPC).

 Os embargos serão oferecidos no prazo de 15 (quinze) dias, contado 

conforme o caso (art. 915 do CPC).

Fixo os honorários advocatícios no valor de 10% (dez por cento) do valor 

da causa. Consigne no mandado que, caso haja o integral pagamento no 

prazo de 03 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido 

pela metade (art. 827 c/c §1º do CPC).

Observe-se os termos do art. 212, § 2º do CPC.

 Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, __ de junho de 2018.
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Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 60868 Nr: 2904-84.2017.811.0108

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFSCFEI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO SCHULZE - OAB:7629

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS N.º 2904-84.2017.811.0108 – CÓDIGO: 60868

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO

REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A CFI

REQUERIDO: VANDERLUCIO ANTUNES MACHADO

VISTOS, ETC.

Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, tendo as partes acima 

identificadas.

Verifica-se petição de p. 16, requerendo a extinção do feito, informando 

que as partes compuseram, ademais verifico que não houve a 

angularização da relação processual, pela inexistência de citação.

Posto isto, e diante da perda do objeto e por tudo mais que dos autos 

consta, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

com fundamento no artigo 485, incisos IV e VI, do CPC.

Não há desbloqueios judiciais a serem realizados, tão pouco mandados a 

serem recolhidos.

Custas remanescentes pela autora se houverem, nos termos do art. 90, 

caput, do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo.

P.R.I.C.

Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 28 de junho de 2018.

Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 60988 Nr: 2964-57.2017.811.0108

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: EDSO, PBDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FdSO, JMBL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS N.º 2964-57.2017.811.0108 - CÓDIGO: 60988

AÇÃO DE GUARDA, DIREITO DE VISITAS E ALIMENTOS C/C TUTELA 

ANTECIPADA

 VISTO.

Vistas ao Ministério Público.

Após, torne-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 28 de junho de 2018.

Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 57071 Nr: 654-78.2017.811.0108

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KSP, EGP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS N.º 654-78.2017.811.0108 – CÓDIGO: 57071

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ALIMENTOS

 VISTOS.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ALIMENTOS ajuizada por 

ELISANGELA GONÇALVES PEREIRA em face de NEUCIR ETVINO PRASS.

Verifica-se em petitório de p. 50 que a parte autora requereu a remessa 

dos autos para o município de Navegantes/SC, local onde passou a residir 

com seu filho.

Assim, seguindo o entendimento já consolidado pelo Egrégio Superior 

Tribunal de Justiça no sentido de que “o foro competente para apreciar e 

julgar as medidas, ações e procedimentos que tutelam interesses, direitos 

e garantias positivados no ECA, é determinado pelo lugar onde a criança 

ou o adolescente exerce, com regularidade, seu direito à convivência 

familiar e comunitária” (CC 111.130/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 

SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/09/2010, DJe 01/02/2011).

 E conforme dicção do art. 147, incisos I e II do Estatuto a Criança e do 

Adolescente:

147. A competência será determinada:

I - pelo domicílio dos pais ou responsável;

II - pelo lugar onde se encontre a criança ou adolescente, à falta dos pais 

ou responsável.

Dessa forma, considerando que a matéria discutida nos autos 

relaciona-se ao direito de alimentos do menor e a autora possui a sua 

guarda fática, atendendo ao teor da Súmula 383 do STJ, bem como ao 

determinado no art. 53, inciso II, do CPC, o processo em comento deverá 

ser remetido à Comarca de Navegantes/SC.

Posto isto, DECLINO a competência para processamento dos autos para a 

Comarca de Navegantes/SC, atual residência do menor e sua genitora.

Dê ciência ao Ministério Público e a Defensoria Pública.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 28 de junho de 2018.

Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 61248 Nr: 3134-29.2017.811.0108

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosangela Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carmem Cristina Garbossa - 

OAB:MT 7389

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS N.º 3134-29.2017.811.0108 – CÓDIGO: 61248

AÇÃO DE PENSÃO POR MORTE COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA

REQUERENTE: ROSANGELA PEREIRA DA SILVA

 REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS

VISTOS.

Trata-se de AÇÃO DE PENSÃO POR MORTE COM PEDIDO DE TUTELA DE 

URGÊNCIA, proposta por ROSANGELA PEREIRA DA SILVA em desfavor 

do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.

 Dispensada a audiência de conciliação, com fulcro no art. 334, §4º, II do 

Código de Processo Civil.

Cite-se o requerido na forma requerida para, querendo, contestar a ação, 

nos termos do art. 336 e seguintes do CPC. Prazo: 30 dias (art. 335, III c/c 

art. 231, II e art. 183, todos do CPC).

Cientifique-se o requerido que, não sendo contestada a ação, se 

presumirão aceitos, como verdadeiros, os fatos articulados pela autora 

(art. 341 do CPC).

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 28 de junho de 2018.

Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 53124 Nr: 1143-52.2016.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSVALDO RAIMUNDO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amanda de Souza Campos 

Belo Silveira - OAB:MT 12.584

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Assim, considerando que no banco de peritos do Tribunal de Justiça 

inexistem peritos médicos credenciados para atuarem nesta comarca, a 
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teor do que estabelece a Seção 15, do Capitulo I (Disposições Gerais) da 

CNGC/MT (artigos 169/181), deixo de indicar os médicos cadastrados 

neste juízo, e conforme Ofício encaminhado ao Secretário Municipal de 

Saúde, acerca do quadro de médicos atuantes no munícipio, nomeio, 

excepcionalmente e pelos motivos já explicitados, o clinico geral que atua 

neste município, Dr. Luiz Carlos Brandão da Silva – CRM 9840 MT, para 

realização da perícia médica designada, bem como determino a Secretaria 

da Vara que providencie o seu cadastramento no banco de peritos do 

TJMT, com a maior brevidade possível. (...) Assinalada data para 

realização da perícia, intimem-se as partes e os respectivos assistentes, 

se houverem, observando-se prazo razoável com intuito de evitar que 

reste frustrada a realização dos atos designados. (...) No que concerne à 

alegada situação de miserabilidade da parte Autora, DETERMINO seja 

realizado Estudo Social, pelo Setor Social desta Comarca, fixando o prazo 

de 30 (trinta) dias para o cumprimento da determinação, devendo, ainda, 

as profissionais guardarem observância e consideração quanto aos 

fatores sociais, ambientais e pessoais, vivenciados pela parte 

Requerente. (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 23504 Nr: 1353-50.2009.811.0108

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA MARLENE BONATTO BRANDALIZE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carmem Cristina Garbossa - 

OAB:MT 7389

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS N.º 1353-50.2009.811.0045 – CÓDIGO: 23504

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

VISTOS.

INTIME-SE a Fazenda Pública na pessoa de seu representante judicial, por 

carga ou remessa dos autos, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias, 

e nos próprios autos, impugnar a execução (pp. 207/209), bem como o 

cálculo que a instrui (pp. 210/211), na forma do artigo 535, do CPC.

Certificado o não oferecimento de impugnação, expeça-se Ofício 

Requisitório de Pequeno Valor (RPV) ou Precatório, conforme o caso, 

instruindo-o com os documentos necessários, encaminhando ao E. 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região.

Intimem-se as partes. Cumpra-se, às providências necessárias.

Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 28 de junho de 2018.

Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 53474 Nr: 1313-24.2016.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CÍCERA MARIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Assunção de Lima - 

OAB:OAB/MT 14601-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS N.º 1313-24.2016.811.0108 – CÓDIGO: 53474

AÇÃO DE PENSÃO POR MORTE RURAL

 REQUERENTE: CÍCERA MARIA DA SILVA

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS

VISTO.

Trata-se de AÇÃO DE PENSÃO POR MORTE RURAL, tendo as partes 

acima qualificadas.

Inicialmente, certifique-se o transito em julgado da sentença prolatada nos 

autos.

Defiro o pedido de p. 72/verso, para o imediato restabelecimento do 

benefício previdenciário.

Intime-se o requerido para cumprir a sentença de (pp. 70/72), devendo 

implantar o benefício previdenciário em favor da autora, no prazo de 10 

(dez) dias, o que deverá ser comprovado nos autos, sob pena de 

configuração de crime de desobediência e aplicação de multa diária que, 

neste ato, majoro ao patamar de R$ 200,00 (duzentos reais).

Oficie-se à EADJ – Equipe de Atendimento A Demanda Judicial – INSS, 

remetendo-lhes as cópias necessárias (sentença de pp. 70/72), bem 

como cópia da presente decisão.

No mais, intime-se a requerente para se manifestar no prazo de 10 (dez) 

dias, requerendo o que entender de direito.

Cumpra-se. Às providências necessárias.

Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 28 de junho de 2018.

Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 55516 Nr: 2434-87.2016.811.0108

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MATILDE FATIMA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carmem Cristina Garbossa - 

OAB:MT 7389

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Considerando que no banco de peritos do Tribunal de Justiça 

inexistem peritos médicos credenciados para atuarem nesta comarca, a 

teor do que estabelece a Seção 15, do Capitulo I (Disposições Gerais) da 

CNGC/MT (artigos 169/181), deixo de indicar os médicos cadastrados 

neste juízo, e conforme Ofício encaminhado ao Secretário Municipal de 

Saúde, acerca do quadro de médicos atuantes no munícipio, nomeio, 

excepcionalmente e pelos motivos já explicitados, o clinico geral que atua 

neste município, Dr. Luiz Carlos Brandão da Silva – CRM 9840 MT, para 

realização da perícia médica designada, bem como determino a Secretaria 

da Vara que providencie o seu cadastramento no banco de peritos do 

TJMT, com a maior brevidade possível. (...) Assinalada data para 

realização da perícia, intimem-se as partes e os respectivos assistentes, 

se houverem, observando-se prazo razoável com intuito de evitar que 

reste frustrada a realização dos atos designados. (...) No que concerne à 

alegada situação de miserabilidade da parte Autora, DETERMINO seja 

realizado Estudo Social, pelo Setor Social desta Comarca, fixando o prazo 

de 30 (trinta) dias para o cumprimento da determinação, devendo, ainda, 

as profissionais guardarem observância e consideração quanto aos 

fatores sociais, ambientais e pessoais, vivenciados pela parte 

Requerente. (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 50801 Nr: 1954-46.2015.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Landim Andrade

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carmem Cristina Garbossa - 

OAB:MT 7389

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Assim, considerando que no banco de peritos do Tribunal de Justiça 

inexistem peritos médicos credenciados para atuarem nesta comarca, a 

teor do que estabelece a Seção 15, do Capitulo I (Disposições Gerais) da 

CNGC/MT (artigos 169/181), deixo de indicar os médicos cadastrados 

neste juízo, e conforme Ofício encaminhado ao Secretário Municipal de 

Saúde, acerca do quadro de médicos atuantes no munícipio, nomeio, 

excepcionalmente e pelos motivos já explicitados, o clinico geral que atua 

neste município, Dr. Luiz Carlos Brandão da Silva – CRM 9840 MT, para 

realização da perícia médica designada, bem como determino a Secretaria 

da Vara que providencie o seu cadastramento no banco de peritos do 

TJMT, com a maior brevidade possível. (...) Assinalada data para 

realização da perícia, intimem-se as partes e os respectivos assistentes, 

se houverem, observando-se prazo razoável com intuito de evitar que 

reste frustrada a realização dos atos designados. (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 45526 Nr: 1443-82.2014.811.0108
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO DA SILVA MORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauricio Vieira Serpa - 

OAB:OAB/MT 12758

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Assim, considerando que no banco de peritos do Tribunal de Justiça 

inexistem peritos médicos credenciados para atuarem nesta comarca, a 

teor do que estabelece a Seção 15, do Capitulo I (Disposições Gerais) da 

CNGC/MT (artigos 169/181), deixo de indicar os médicos cadastrados 

neste juízo, e conforme Ofício encaminhado ao Secretário Municipal de 

Saúde, acerca do quadro de médicos atuantes no munícipio, nomeio, 

excepcionalmente e pelos motivos já explicitados, o clinico geral que atua 

neste município, Dr. Luiz Carlos Brandão da Silva – CRM 9840 MT, para 

realização da perícia médica designada, bem como determino a Secretaria 

da Vara que providencie o seu cadastramento no banco de peritos do 

TJMT, com a maior brevidade possível. (...) Assinalada data para 

realização da perícia, intimem-se as partes e os respectivos assistentes, 

se houverem, observando-se prazo razoável com intuito de evitar que 

reste frustrada a realização dos atos designados. (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 58741 Nr: 1563-23.2017.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCELIA REGINA NASCIMENTO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amanda de Souza Campos 

Belo Silveira - OAB:MT 12.584

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Findado o prazo de manutenção do benefício, não ocorrendo à 

realização da perícia médica, e não ocorrendo recuperação, o requerente 

deverá trazer aos autos atestado, ou exame médico comprovando sua 

incapacidade atual, para que assim possamos prorrogar o prazo do 

auxilio, até que se realize a perícia médica. (...) Assinalada data para 

realização da perícia, intimem-se as partes e os respectivos assistentes, 

se houverem, observando-se prazo razoável com intuito de evitar que 

reste frustrada a realização dos atos designados. (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 58673 Nr: 1522-56.2017.811.0108

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BCCdS, CMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Ante o exposto, e, ante a manifestação favorável no Ministério 

Público (p. 14), HOMOLOGO os termos do acordo entabulado entre as 

partes, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, via de 

consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fulcro no art. 487, inciso III, alínea “b”, do CPC. Transitada em 

julgado, expeça-se o termo de guarda, após, arquivem-se os autos com 

as cautelas de estilo. Sem custas, em razão da gratuidade. P. R. I. C. (...)

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010249-04.2013.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

CONSTRUTORA FRIGO LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA BELLEZE SILVA OAB - MT0009601A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

HENRIQUE DE DAVID OAB - RS0084740A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TAPURAH SENTENÇA Processo: 

8010249-04.2013.8.11.0108 Parte Autora: EXEQUENTE: CONSTRUTORA 

FRIGO LTDA - ME Parte Ré: EXECUTADO: TELEFONICA BRASIL S/A 

VISTOS. Conforme se verifica na petição de ID nº 9542616, a parte 

devedora promoveu o integral cumprimento da obrigação, com o que 

concordou o credo na petição de ID nº 12343337. Isto posto, nos termos 

do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil/2015 JULGO EXTINTO, 

por sentença, a presente ação pela satisfação da obrigação pelo devedor. 

Sem custas processuais a teor do disposto no artigo 55 da Lei nº 

9.099/95. Atendidas as formalidades legais, proceda a escrivania à 

expedição do(s) competente(s) alvará(s) em favor da requerente. 

Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se estes autos com as 

cautelas devidas. Registre-se. Publique-se. Intime-se. Tapurah (MT), 28 de 

março de 2018. FABIO PETENGILL, Juiz de Direito.

Comarca da Terra Nova do Norte

Diretoria do Forúm

Portaria

P O R T A R I A N.º 023/2018 - DF

 Jean Paulo Leão Rufino, Juiz de Direito Diretor do Foro da Comarca de 

Terra Nova do Norte, no uso de suas atribuições legais, considerando o 

disposto no Provimento n.º 019/2014/CM e Provimento 016/2016-CM;

Considerando a autorização do Tribunal de Justiça para que realizemos 

Seletivo para o credenciamento de profissionais da área de fisioterapia, 

CIA 0104516-06.2014.8.11.0000;

 RESOLVE:

Art. 1.º Constituir a Comissão responsável pela realização do Certame 

para selecionar profissionais para ocupar 01 (uma) vaga de Fisioterapeuta 

e formação de cadastro de reserva, sob a presidência do primeiro, assim 

composta:

 Kátia Flávia Beê, Gestor Geral, matrícula 10.952;

 Elisandra Hattori da Rocha, Gestora Administrativa, matrícula 12.474;

 Aline Schorro, Gestora Judiciária, matrícula 32.619;

Art. 2.º - Determinar a expedição de Edital visando a divulgação da 

mencionada seleção, que deverá publicado no Diário da Justiça Eletrônico, 

bem como na imprensa local.

Art. 3.º - Publique-se e cumpra-se, remetendo cópia ao Departamento de 

Recursos Humanos do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso.

 Terra Nova do Norte, 13 de junho de 2018.

 Jean Paulo Leão Rufino

 Juiz de Direito Diretor do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 50010 Nr: 993-19.2011.811.0085

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEBORTOLLI E RODRIGUES LTDA, LAURINDO DENIS 

FERRAZ RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENIO OMAR SCHNEIDER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA BURATO - 

OAB:OAB/MT 18484

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO ORLI MACEDO 

MELO - OAB:20.031

 (...) Sendo assim, DETERMINO o cancelamento da penhora dos bens 

outrora deferido às fls. 995/997-v, determinando as baixas pertinentes, 

caso concretizado os atos determinados na decisão retro 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102874/7/2018 Página 852 de 859



mencionada.SUSPENDO a decisão de fls. 995/997-v, até ulterior 

deliberação deste juízo, EXCETO no que se refere a medida cautelar 

deferida pelos próprios fundamentos retro consignados. Em 

consequência, DETERMINO à parte exequente que cumpra a decisão 

emanada pelo Egrégio Tribunal de Justiça no tocante a juntada aos autos 

da Cédula de Produto Rural original, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de extinção. INTIME-SE.CUMPRA-SE.ÀS PROVIDÊNCIAS.Terra Nova 

do Norte, 29 de junho de 2018.Jean Paulo Leão RufinoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 50591 Nr: 507-97.2012.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODILA RANGEL AGUIAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO MARTENS - 

OAB:5782-b, PATRICIA MARTENS - OAB:OAB/MT 18.404/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que intimo a 

parte autora acerca do retorno dos autos do Tribunal Regional Federal da 

1ª Região, bem como para querendo manifestar-se no prazo legal, sob 

pena de arquivamento dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 33825 Nr: 80-76.2007.811.0085

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO NILSON ZDEPSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KATIA CRISTINA SAVARIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA APARECIDA DE 

OLIVEIRA G. NASCIMENTO - OAB:13.067

 Certifico nos termos da legislação processual vigente, que neste ato 

impulsiono os presentes autos para INTIMAÇÃO da parte requerente 

acerca da expedição da Certidão para fins do artigo 517, § 2º do CPC, 

bem como para sua retirada.

Certifico ainda que neste ato passo a intimar a parte requerente acerca da 

decisão a seguir transcrita: "(...) devendo o exequente, no prazo de dez 

dias após a sua concretização, comunicar ao juízo as averbações 

efetivadas (art. 828, §1º, NCPC); b) alvará de liberação da quantia em 

dinheiro bloqueada à fl. 60 dos autos, na conta bancária informada. Às 

providências."

Publicado no DJE nº _____ em ___/___/____.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 57949 Nr: 344-78.2016.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILSON FORNARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT, QUECELE DE CARLI - OAB:OAB/MT 17062/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELLEN CRISTINA GONÇALVES 

PIRES - OAB:17603-A

 CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que a sentença 

de fls. 77-79 Transitou em Julgado, bem como, que, impulsiono os autos 

para intimar a parte autora/exequente para pugnar o que entender de 

direito, no prazo de 30(trinta) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 55091 Nr: 231-61.2015.811.0085

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: IP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SFB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FRANCISCO PASCOALÃO - 

OAB:OAB/MT 16500-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT

 CERTIFICO, nos termos da legislação processual vigente, que intimo a 

parte REQUERENTE para manifestar-se acerca do(s) documento(s) 

(Relatório Psicossocial) juntado(s) á(s) fls. 75-77, no prazo legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 64214 Nr: 660-23.2018.811.0085

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISIDORO CELSO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAX ALEI GOULART - 

OAB:OAB/MT Nº 8403

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que impulsiono os autos para intimação da parte autora 

que, no prazo de 15 (uinze)dias, junte autos documentos pessoais de 

identificação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 63883 Nr: 492-21.2018.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADÃO MARINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE 

VIAGENS S.A, VRG LINHAS AÉREAS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO GUIMARÃES COLUCCI 

- OAB:21671/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 492-21.2018.811.0085 (Código 63883)

Requerente: Adão Marinho

Requerido: CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S/A e VRG 

Linhas Aéreas S/A

Vistos.

Conforme se observa do pedido inicial, o autor, ao argumento de não 

possuir condições financeiras para arcar com as custas processuais, 

pleiteou assistência judiciária gratuita, pedido que passo a analisar.

É sabido que os benefícios da assistência judiciária não devem ser 

concedidos de forma generalizada, sem qualquer embasamento fático. 

Ainda que a lei preveja apenas a afirmação nos autos da hipossuficiência 

pela pessoa natural, se os elementos do caderno processual evidenciam a 

falta dos pressupostos legais cabe ao juiz determinar a comprovação do 

que alega a parte requerente, à luz do artigo 99, §2º, do NCPC.

Isto posto, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

comprovar nos autos a miserabilidade alegada, ou, não havendo 

comprovação de hipossuficiência, procedam ao recolhimento de custas, 

sob pena de ser cancelada a distribuição do feito (NCPC §2º do art. 99 e 

art. 290).

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Terra Nova do Norte, 21 de junho de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 63888 Nr: 495-73.2018.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DONIZETE RITTER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAURINDO DENIS FERRAZ RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT, TIAGO FRIGHETTO - OAB:23745-O/ MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Destarte, tendo em vista que a posse alegada traz aspectos fatos 

que devem ser melhor esclarecidos DESIGNO audiência de justificação, 

com fundamento no artigo 562, segunda parte, do Código de Processo 
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Civil, para o dia 25/07/2018 às 17h00min. A audiência de justificação 

prévia “tem a única finalidade de dar elementos de cognição ao juiz, 

absolutamente sumários, a fim de que examine a possibilidade de 

conceder ou não a liminar. A prova, portanto, é exclusiva do autor. O réu, 

comparecendo a audiência, poderá reperguntar. A ele não é lícito, 

contudo, arrolar testemunhas nem requerer o depoimento pessoal do autor 

(Nery, RP 52/170).” (NERY, 2006, p. 767). (TJMT - SEGUNDA CÂMARA 

CÍVEL - AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 7113/2011 - Data de Julgamento: 

13-4-2011).CITE-SE a parte demandada e INTIME-SE para comparecimento 

à audiência de justificação, cientificando-os de que o prazo para contestar 

a ação contar-se-á da intimação da decisão que deferir ou não a medida 

liminar (CPC, art. 564, parágrafo único). INTIME-SE a parte autora para o 

comparecimento à solenidade designada, observando-se o artigo 455 do 

Código de Processo Civil.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.ÀS 

PROVIDÊNCIAS.Terra Nova do Norte, 02 de julho de 2018.Jean Paulo Leão 

RufinoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 51557 Nr: 242-61.2013.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FGW, SOLANGE VITORINO WINTER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/MT, RAFAEL WASNIESKI - OAB:15469-A/MT, RICARDO 

ROBERTO DALMAGRO - OAB:12205-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nesse diapasão, ACOLHO a pretensão da parte autora, para JULGAR 

PROCEDENTE os pedidos formulados na petição inicial, razão por que 

CONDENO o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) a pagar à 

Fernando Gabriel Winter representado por sua genitora Solange Vitorino 

Winter o benefício de amparo social no importe de 01 (um) salário mínimo 

mensal, desde a data do requerimento administrativo, com incidência de 

juros de mora a partir da citação, quanto às parcelas anteriores, e, no que 

tange às posteriores, a partir de cada parcela vencida, acrescido ainda de 

correção monetária a partir de cada parcela vencida . No ponto, “a partir 

da vigência da Lei 11.960/09 deverão incidir para fins de correção 

monetária e compensação da mora, uma única vez, até o efetivo 

pagamento, os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à 

caderneta de poupança ”. Por oportuno, DETERMINO ao INSS que 

IMPLANTE, no prazo de 30 (trinta) dias, o referido benefício, consignando 

que as parcelas atrasadas serão objeto de execução após o trânsito em 

julgado. Por essa mesma razão, diante do princípio da causalidade, 

CONDENO a autarquia ré nos honorários advocatícios, que FIXO no 

importe de 10% sobre as parcelas vencidas até a prolação da sentença, 

nos termos do § 2º do art. 85 do CPC. ISENTO a parte demandada do 

pagamento de despesas e custas processuais, salvo quanto àqueles 

valores eventualmente despendidos pela parte autora, nos termos do 

inciso I do artigo 3º da Lei Estadual n. 7.603, de 27 de setembro de 2001.

(...)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 53294 Nr: 434-57.2014.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO LOBO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELIO PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT Nº 13911

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:OAB/MT Nº 3056

 Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para determinar ao requerido à 

entrega do cheque descrito na exordial ao autor e, via de consequência, 

uma vez que a obrigação já foi cumprida, JULGO EXTINTO o processo, 

com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil.Expeça-se alvará para levantamento dos valores 

depositados às fls. 158, transferindo-os para a conta indicada às fls. 

174.Em razão da sucumbência recíproca, cada parte arcará com os 

honorários de seus advogados.Sem custas a ressarcir, pois a requerente 

atua sob o pálio da justiça gratuita.Com o trânsito em julgado, 

ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas e cautelas de estilo.Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 60654 Nr: 261-28.2017.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LJC, MRH

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 261-28.2017.811.0085 (Código 60654)

Requerente: Lucimar Jardim Costa e Marcio Roberto Hauschild

S E N T E N Ç A

Vistos.

Cuida-se de “Ação de Dissolução de União Estável, com Alimentos, 

Guarda e Partilha de Bens” proposta por Lucimar Jardim Costa e Marcio 

Roberto Hauschild, ambos devidamente qualificados nos autos.

A inicial (fls. 04/07) vieram acompanhada dos documentos de fls. 08/15.

Manifestação ministerial às fls. 16/16-v.

Decisão de fl. 17 sendo determinada a emenda da petição inicial no 

tocante à demonstração da existência material da união estável e o 

período de duração.

 Manifestação da parte autora às fls. 18/20.

Os autos vieram conclusos.

Eis o breve relatório.

Fundamento e Decido.

Analisando o acordo pactuado entre as partes, tendo as partes convivido 

durante o período aproximado de 07 (sete) anos, com o objetivo de 

constituir família, vindo a se separar por motivos particulares, é de rigor o 

reconhecimento e a dissolução da união estável havida entre ambos.

No mais, o acordo descrito na inicial de fls. 04/07 atende razoavelmente 

aos interesses da menor Thamyres Costa Hauschild, conforme cota 

ministerial de fls. 16/16-v.

Destarte, nos termos do acordo elencado na inicial, hei por bem 

HOMOLOGAR o acordo mencionado, RECONHECENDO a união estável 

havida entre as partes, bem como DISSOLVENDO-A, por preservar 

suficientemente o interesse das partes, razão pela qual JULGO EXTINTO o 

presente feito COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, 

inciso III, “b”, do Novo Código de Processo Civil.

Custas “pro rata”, todavia, suspendo a sua exigibilidade, tendo em vista 

que ambas as partes gozam do benefício da assistência judiciária gratuita.

EXPEÇA-SE o termo de guarda à genitora da infante, nos termos pugnados 

na inicial.

P.R.I.C.

Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de 

estilo.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Terra Nova do Norte, 21 de junho de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 61457 Nr: 703-91.2017.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ FRANCISCO PASCOALÃO, MILENE DE AGUIAR 

TERRONE PASCOALÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEODIR ZENARO, INÊS TERESINHA 

FERREIRA ZENARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FRANCISCO PASCOALÃO - 

OAB:OAB/MT 16500-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 703-91.2017.811.0085 (Código 61457)

Requerente: José Francisco Pascoalão e Milene de Aguiar Terrone 

Pascoalão

Requerido: Aleodir Zenaro e Inês Teresinha Ferreira Zenaro
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Vistos.

Dê proêmio, RECEBO a inicial, eis que presentes os requisitos legais.

DESIGNE-SE audiência de conciliação, conforme pauta da conciliadora.

CITE-SE o requerido, com a faculdade do artigo 212, § 2º, do Código de 

Processo Civil, para que compareça à audiência designada, acompanhado 

de advogado, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, bem como para 

apresentar contestação, no prazo previsto no artigo 335.

Havendo desinteresse pelo requerido na realização da audiência, deverá 

peticionar com 10 (dez) dias de antecedência, a contar da data da 

audiência (CPC §5º do artigo 334).

 Consigne-se no mandado que, o não comparecimento injustificado do 

autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será aplicada multa, nos termos do art. 334, §8º do 

CPC, ainda, que não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados pelo autor (CPC art. 344).

Intimem-se.

Cumpra-se.

Terra Nova do Norte, 21 de junho de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 63706 Nr: 403-95.2018.811.0085

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIS CARLOS COBOS - ME, LUIS CARLOS COBOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Publica de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREI CÉSAR DOMINGUEZ - 

OAB:8094

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 403-95.2018.811.0085 (Código 63706)

Embargante: Luis Carlos Cobos – ME e Luis Carlos Cobos

Embargado: Fazenda Pública de Mato Grosso

Vistos.

RECEBO os embargos, eis que presentes os requisitos.

Nos termos do art. 920, inc. I, do NCPC, INTIME-SE a parte embargada para 

impugnar os embargos no prazo de 15 (quinze dias), sob pena de, não o 

fazendo, serem considerados verdadeiros os fatos narrados na inicial.

Caso apresentada a impugnação, INTIME-SE a embargante para se 

manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, podendo a mesma corrigir 

eventual irregularidade ou vício sanável no prazo de 30 (trinta) dias, nos 

termos do art. 352 do NCPC.

Após, INTIMEM-SE as partes para especificarem as provas que pretendem 

produzir, nos termos do art. 370 do NCPC, justificando-as, sob pena de 

indeferimento.

De tudo cumprido e certificado, CONCLUSOS para sentença ou 

designação de audiência de instrução, nos termos do art. 920, inc. II, do 

NCPC.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Terra Nova do Norte, 21 de junho de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 63766 Nr: 431-63.2018.811.0085

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIS CARLOS COBOS - ME, LUIS CARLOS COBOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Publica de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREI CÉZAR DOMINGUEZ - 

OAB:MT/8.094

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 431-63.2018.811.0085 (Código 63766)

Embargante: Luiz Carlos Cobos – ME e Luiz Carlos Cobos

 Embargado: Fazenda Pública de Mato Grosso

S E N T E N Ç A

Vistos.

Trata-se de “Embargos à Execução” proposta por Luiz Carlos Cobos – ME 

e Luiz Carlos Cobos, em face da Fazenda Pública de Mato Grosso, todos 

qualificados nos autos em epígrafe.

Compulsando os autos, conforme a certidão de Senhora Técnica Judiciária 

à fl. 11, verifica-se que existe litispendência entre os autos de código 

63766 e 63706, tendo como as mesmas partes embargantes e 

embargados, bem como os pedidos e a causa de pedir.

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

Há óbice intransponível ao prosseguimento do feito e ao subsequente 

julgamento do mérito, consistente na configuração da litispendência.

Após detida análise dos autos verifico que há, de fato, a ocorrência do 

fenômeno da litispendência, pois os três elementos - partes, pedido e 

causa de pedir - são idênticos aos autos nº 403-95.2018.811.0085 

(código 63706), em apenso.

Insta consignar que o reconhecimento da litispendência visa impedir a 

reprodução de causa idêntica, de modo que a extinção do feito proposto 

posteriormente é medida que se impõe.

 Ressalta-se, outrossim, que a presente ação foi proposta após a 

distribuição da ação nº 403-95.2018.811.0085 (código 63706).

Por todo o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolver o mérito, 

com fundamento no artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil.

CONDENO a parte autora ao pagamento das custas processuais.

Com o trânsito em julgado, determino o desapensamento e, após, 

arquivem-se os autos procedendo às baixas e anotações pertinentes.

 Às providências.

Terra Nova do Norte, 21 de junho de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 63629 Nr: 374-45.2018.811.0085

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO SEREZOLI, ODETE TREVISAN SEREZOLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Matogrossense Sicredi Norte.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO CELERINO ALVIM DA 

FONSECA - OAB:OAB/MT-10.629

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 Processo nº: 374-45.2018.811.0085 (Código 63629)

Embargante: Ricardo Serezoli e Odete Trevisan Serezoli

Embargado: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados 

Norte-Matogrossense

Vistos.

RECEBO os embargos, eis que presentes os requisitos.

De proêmio, INTIMEM-SE as partes para que os mesmos manifestem-se o 

interesse na tentativa de conciliação, caso infrutífero, considerando que já 

fora apresentada impugnação, INTIME-SE a embargante para se 

manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, podendo a mesma corrigir 

eventual irregularidade ou vício sanável no prazo de 30 (trinta) dias, nos 

termos do art. 352 do NCPC.

Após, INTIMEM-SE as partes para especificarem as provas que pretendem 

produzir, nos termos do art. 370 do NCPC, justificando-as, sob pena de 

indeferimento.

De tudo cumprido e certificado, CONCLUSOS para sentença ou 

designação de audiência de instrução, nos termos do art. 920, inc. II, do 

NCPC.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Terra Nova do Norte, 21 de junho de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 37791 Nr: 351-80.2010.811.0085

 AÇÃO: Separação Consensual->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CJQ, MDSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT, NELCI ANDRÉA DOS SANTOS ANDREOTTI - 
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OAB:12.847-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 351-80.2010.811.0085 (Código 37791)

Requerente: Claudiomir José Quadros e Marta de Souza Santos

 Vistos.

Considerando o petitório de fls. 25/25-v, em que a parte autora busca 

informações de seu interesse, constantes da sentença homologatória de 

fl. 17, DETERMINO à Senhora Gestora Judiciária para que proceda-se com 

a expedição de certidão de inteiro teor da sentença homologatória do 

acordo, devendo ser posteriormente enviada via e-mail ao endereço 

eletrônico mencionado nos autos.

Após, devidamente certificado o envio e o recebimento pelo douto 

causídico da parte autora, REMETAM-SE os autos ao arquivo, com as 

baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se.

Às providências.

Terra Nova do Norte, 21 de junho de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 62267 Nr: 1166-33.2017.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE CARLOS GONZAGA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 1166-33.2017.811.0085 (Código 62267)

Requerente: Jose Carlos Gonzaga dos Santos

Requerido: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A

Vistos.

Recebo a inicial, por estar em conformidade com os preceitos legais.

DEFIRO o benefício da assistência jurídica gratuita.

Designe-se audiência de conciliação, conforme pauta do conciliador.

Cite-se o requerido para comparecer a audiência de mediação e 

conciliação, observando rigorosamente o previsto no art. 334 do NCPC.

Não havendo acordo na audiência supra, a parte requerida será intimada 

na própria audiência, passando a incidir, a partir de então, o prazo de 15 

dias para apresentação de sua defesa (art. 335, I, do NCPC).

A ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade 

da matéria fática apresentada na petição inicial.

Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na audiência é 

obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio de 

procuração específica com outorga de poderes para negociar e transigir). 

A ausência injustificada é considerada ato atentatório à dignidade da 

justiça, sendo sancionada com multa de até 2% (dois) por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa. As partes devem 

estar acompanhadas de seus advogados.

Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis apresente manifestação, oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção.

Intime-se.

Às providências.

Terra Nova do Norte, 21 de junho de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 62066 Nr: 1045-05.2017.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUI ALBINO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO 

BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMUALDO JOSE ZALEVSKI - 

OAB:12292

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/MT 16691-A, THIAGO AUGUSTO GONÇALVES 

BOZELLI - OAB:OAB/MT 20949/A

 Certifico, nos termos da legislação processual vigente, que a 

CONTESTAÇÃO, acostada as fls. 54-112, foi apresentada 

TEMPESTIVAMENTE pela parte ré/requerida, visto que foi intimada através 

audiência para apresentar defesa conforme dispositivo do art. 335, I do 

CPC (fl. 44) e protocolado via PEA (fl. 354).

Certifico ainda, que neste ato passo a INTIMAR a parte 

AUTORA/REQUERENTE acerca do CONTESTAÇÃO, acostada as fls. 

54-112, para querendo, apresentar no prazo legal IMPUGNAÇÃO À 

CONTESTAÇÃO.

Publicado no DJE nº ______ em ____/____/_____.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 62058 Nr: 1041-65.2017.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA AGROPECUARIA MISTA TERRANOVA 

LTDA, DANIEL ROBSON SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIO CESAR SILVA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE FRANKLIN 

CARDOSO - OAB:13779-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada pela 

COOPERATIVA AGROPECUARIA MISTA TERRANOVA LTDA, em face de 

JULIO CESAR SILVA PEREIRA devidamente qualificados nos autos.

No decorrer do procedimento, as partes entabularam acordo, consoante 

termo de composição às fls. 30/34, pugnado pela homologação e 

consequente suspensão da execução nos termos do artigo 922 do NCPC.

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que houve acordo extrajudicial entre as 

partes litigantes, devidamente representadas por seus procuradores, as 

quais estabelecem parâmetros para a resolução completa do objeto 

jurídico perseguido, razão pela qual pugnam pela homologação do acordo 

e, em consequência, requerem a suspensão da execução até o 

cumprimento integral do acordo celebrado.

Assim sendo, como as partes apresentam ao juízo solução pacificadora 

para o litígio, e sendo direito transigível, devida é a homologação por ato 

judicial.

Ante o exposto, HOMOLOGO, por sentença, o ACORDO EXTRAJUDICIAL 

de fls. 30/34, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, inclusive a 

constituição de título judicial para fins executivos, se for o caso, fazendo 

seus termos parte integrante desta decisão, e, por consequência, 

DECLARO A SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO até o cumprimento integral do 

acordo celebrado, com fulcro no artigo 922 do NCPC.

CANCELO a solenidade designada à fl. 28.

Arquivem-se os autos no arquivo provisório, sem baixa na distribuição.

 Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 63373 Nr: 257-54.2018.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO DAMACENA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EFRAIM CLEVERSON DORNELES 

SANTIAGO - OAB:OAB/MT 24289/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que a petição de fls. 49 e 50 foram apresentadas 

TEMPESTIVAMENTE.

Certifico ainda, que não consta documento anexo - cópia da CTPS do 
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autor - conforme mencionado às fls. 49.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 50010 Nr: 993-19.2011.811.0085

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEBORTOLLI E RODRIGUES LTDA, LAURINDO DENIS 

FERRAZ RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENIO OMAR SCHNEIDER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA BURATO - 

OAB:OAB/MT 18484

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO ORLI MACEDO 

MELO - OAB:20.031

 Autos n° 993-19.2011.811.0085 (Código 50010)

Exequente: Debortolli e Rodrigues LTDA

Representante: Laurindo Denis Ferraz Rodrigues

Executado: Enio Omar Schneider

DECISÃO EM REGIME DE PLANTÃO

Vistos.

Os autos vieram-me conclusos em plantão regionalizado ante a suscitação 

de dúvida pelos Oficiais de Justiça, conforme certidão de fl. 1.019.

Pois bem. Considerando que este juízo proferiu a decisão cancelando a 

penhora dos bens outrora deferidos às fls. 995/997-v, bem como há 

notícias nos autos da efetiva penhora dos bens elencados na certidão de 

fl. 1.019, DETERMINO a intimação pessoal do fiel depositário dos bens, 

para que, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, promova-se a 

apresentação e devolução dos aludidos em face da parte executada.

 Caso permaneçam inertes, AUTORIZO à parte executada, desde já, para 

que se proceda com a busca dos referidos bens, sendo que tal diligência 

deverá ser acompanhada pelos Senhores Meirinhos, que deverão 

certificar o real estado em que se encontram.

 Mantenho a decisão de fls. 1.016/1.017 nos moldes em que prolatada.

Sirva a presente decisão como Mandado de Intimação e Autorização e/ou 

no que couber.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Terra Nova do Norte, 30 de junho de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito em Regime de Plantão Regional

Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 25/2018-DIRETORIA - Considerando a Ata de Ocorrências, 

a presente Comissão de Apoio ao Processo Seletivo, entende por tornar 

nulas especificamente as questões de números 21, 27 e 35 do Caderno 

de Prova - Nível Médio, em razão das duas primeiras terem alternativas a 

mais do que a constante na folha de respostas e a última, cujo objeto 

restringe-se a erro de digitação o que causou confusão, tornando 

impossível a sua resolução.

* A Portaria nº 25/2018-DIRETORIA completa, encontra-se no Caderno de 

Anexos do Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 63393 Nr: 21-29.2018.811.0077

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vanuza Rodrigues da Fonseca, Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luciano Augusto Coelho das Neves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Graciele Cristina Romero 

Munhoz - OAB:20.748-O/MT

 DESPACHO

Vistos.

Deixo de nomear defensor dativo em favor da exequente, por ora, em 

razão da possibilidade de acordo entre as partes em audiência de 

conciliação, a qual já será presidida por conciliador judicial, pessoa 

instruída e apta a conduzir as tentativas de autocomposição judiciais.

Certifique-se o Cartório quanto à intimação do executado sobre a data 

designada para audiência conciliatória, vez que no mandado de fls. 59/60 

não consta a data da referida audiência.

Não tendo sido intimado, providencie-se a intimação do mesmo com 

urgência, considerando a proximidade da audiência.

Após, voltem os autos conclusos para homologação do acordo em caso 

de autocomposição entre as partes, ou nomeação de advogado dativo 

caso a audiência restar infrutífera.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 64331 Nr: 512-36.2018.811.0077

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Romário da Silva Souza, Victor Wilson Freitas 

Ferraz, Luiz Felipe Prates Aquino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: felipe - OAB:

 [...]Ante o exposto, em substituição ao veículo Caminhonete GM, S10 

Colina, placa HEI 9179, ano/modelo 2006/2006, AUTORIZO o 

acautelamento e a utilização pela CADEIA PÚBLICA DE VILA BELA DA 

SANTÍSSIMA TRINDADE, pelo seguinte veículo:a) Caminhonete Mitsubishi L 

200, Triton, placa NVA 2568, cor preta, ano/modelo 2010/2010, apreendida 

às fls. 35 destes autos.NOMEIO o Diretor da unidade prisional, Sr. Edvan 

Lopes Coelho, como depositário do bem, mediante termo de 

responsabilidade a ser expedido pela Secretaria do Juízo, devendo o 

depositário assumir a responsabilidade de manter o bem em perfeito 

estado de conservação até ulterior decisão deste juízo; ficando advertido 

ainda que o veículo deverá ser utilizado exclusivamente na prestação de 

serviços públicos da Cadeia Pública, neste município, não podendo haver 

desvio de finalidade, tais como a utilização para interesse particular e 

transporte de passageiros que não sejam servidores ou reeducandos, 

sob pena de responsabilização pessoal por eventual desvio de finalidade 

na utilização do bem.As despesas de manutenção, combustível e 

eventuais multas ficarão a cargo da Secretaria de Estado de Justiça e 

Direitos Humanos - SEJUDH, assim como, se for o caso, pelas perdas e 

danos decorrentes de sua má utilização.Outrossim, determino as 

seguintes medidas:01 – Certifique-se o Cartório em qual procedimento 

criminal foi apreendido o veículo que já se encontra acautelado com a 

Cadeia Pública (Caminhonete GM, [...]

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 63393 Nr: 21-29.2018.811.0077

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vanuza Rodrigues da Fonseca, Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luciano Augusto Coelho das Neves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Graciele Cristina Romero 

Munhoz - OAB:20.748-O/MT

 DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA

Nos termos da legislação vigente e Provimento nº. 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito a fim de intimar a parte requerida para 

comparecer, na sede deste Fórum, no dia 10/07/2018, às 14 horas, para a 

audiência, em conformidade à ordem de serviço nº 01/2008 deste juízo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 50214 Nr: 13-62.2012.811.0077

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Renato Navarro Camilo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Debora Smerdeck Piotto - 

OAB:22984/O, Eduardo Schnell Nothen Junior - OAB:22662-MT

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº. 56/2007-CGJ, 
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impulsiono o presente feito a fim de abrir vista à Defesa para ciência da 

decisão que homologou o cálculo de pena, em conformidade a ordem de 

serviço nº 01/2008 deste juízo.

DECISÃO

Vistos, etc.

Ante a concordância das partes quanto a retificação das interrupções no 

cálculo às fls. 217, acolho as manifestações de fls. 219/221 e 225, e 

HOMOLOGO o cálculo de liquidação de pena elaborado nesta 

oportunidade, que segue anexo a esta decisão, no qual consta a 

totalidade de 570 dias interrompidos e não 878, conforme cálculo anterior.

O recuperando atingirá o requisito objetivo para progressão de regime em 

14/09/2018.

Cientifique-Se a Defesa e o Ministério Público.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 60872 Nr: 456-37.2017.811.0077

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Gabriela da Silva Nunes, Rafael Nunes da Silva, Isaias 

Mateus Nunes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Ferreira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Regiane da Silva Vieira - 

OAB:22517/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº. 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito a fim de abrir vista a parte autora para, no 

prazo legal, manifestar se possui quaisquer informações que possam 

levar à localização do requerido, em conformidade à ordem de serviço nº 

01/2008 deste juízo.

Comarca de Vera

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 115389 Nr: 973-64.2017.811.0102

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Construvera Comercio de Materiais de 

Construção Ltda ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:208.53-A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR o advogado da parte autora para, em 15 (quinze) dias, promover 

a citação do requerido, sob pena de extinção do processo, conforme 

decisão proferida nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 123301 Nr: 1476-51.2018.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SONIA MARA HEPP RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CICERO AUGUSTO SANDRI - 

OAB:11912/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da 

tutela.Nada obstante, por se tratar de relação de consumo e diante da 

hipossuficiência informacional da consumidora, defiro o pedido de 

inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do Código de 

Defesa do Consumidor, pelo que determino, desde logo, que a parte ré 

apresente, no prazo da contestação, a cópia do contrato acima 

indicado.Defiro o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, 

nos termos do art. 4º, caput, da Lei nº 1.060/1950.DESIGNE-SE audiência 

de conciliação, conforme pauta do conciliador da Comarca de 

Vera/MT.Após, INTIME-SE a parte requerente, na pessoa do advogado, 

para comparecimento; CITE-SE a parte requerida para comparecimento.
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE BARRA DO GARÇAS 
 

PORTARIA Nº 21/2018 
 

O Doutor DOUGLAS BERNARDES ROMÃO, Juiz de Direito Diretor do Foro desta Comarca de 
Barra do Garças, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, etc... 
 
CONSIDERANDO a necessidade de permanência de Oficiais de Justiça de Plantão, durante o 
expediente forense;  
 
RESOLVE: 
 
Art. 1º - ESTABELECER a seguinte escala de Plantão a ser obedecida pelos Oficiais de Justiça no 
mês de JULHO do corrente ano, que servirão indistintamente a qualquer das Varas, ficando na 
escala reserva os plantonistas do dia seguinte: 
 

Período: Dia 2 de JULHO de 2018 

Oficial (a): 
WALDECY FRANCISCO DA SILVA 
JOEL FERREIRA DAS NEVES 
JOEL VARJÃO ROSA 

Período: Dia 3 de JULHO de 2018 

Oficial (a): 
AERRE FERREIRA BARCELOS 
JORGE LUIZ DE MOURA 
SÉRGIO MARQUES ROCHA LIMA 

 
Período: Dia 4 de JULHO de 2018 

Oficial (a): 
ANTONIO CÉSAR SANTOS 
BAZELICE XAVIER MENDES 
DARLEY CHAVES 

Período: Dia 5 de JULHO de 2018 

Oficial (a): 
DUZELINA BENTO DA CRUZ 
ELIANE DE OLIVEIRA MAGRO  
JULIO CÉSAR GONTIJO 

Período: Dia 6 de JULHO de 2018 

Oficial (a): 
KÁTIA SOCORRO VIANA QUEIROZ MACIEL  
UGO MARIANO DE SOUZA  
VANDERLEI MATTE 
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Período: Dia 9 de JULHO de 2018 

Oficial (a): 
SANDRO BATISTA PITALUGA 
SÉRGIO MARQUES ROCHA LIMA 

Período: Dia 10 de JULHO de 2018 

Oficial (a): 
BAZELICE XAVIER MENDES 
ANTONIO CÉSAR SANTOS 
AERRE FERREIRA BARCELOS 

Período: Dia 11 de JULHO de 2018 

Oficial (a): 
ELIANE DE OLIVEIRA MAGRO 
DUZELINA BENTO DA CRUZ 
JULIO CÉSAR GONTIJO 

Período: Dia 12 de JULHO de 2018 

Oficial (a): 
UGO MARIANO DE SOUZA 
MILTON JOSÉ BARRETO 
KÁTIA SOCORRO VIANA QUEIROZ MACIEL 

Período: Dia 13 de JULHO de 2018 

Oficial (a): 
DARLEY CHAVES  
SANDRO BATISTA PITALUGA 
VANDERLEI MATTE  

Período: Dia 16 de JULHO de 2018 

Oficial (a): 
BAZELICE XAVIER MENDES  
KÁTIA SOCORRO VIANA QUEIROZ MACIEL 

Período: Dia 17 de JULHO de 2018 

Oficial (a): 
DUZELINA BENTO DA CRUZ 
AERRE FERREIRA BARCELOS  
ANTONIO CÉSAR SANTOS 

Período: Dia 18 de JULHO de 2018 
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Oficial (a): 
JULIO CÉSAR GONTIJO 
DARLEY CHAVES 
ELIANE DE OLIVEIRA MAGRO 

Período: Dia 19 de JULHO de 2018 

Oficial (a): 
MILTON JOSÉ BARRETO 
SANDRO BATISTA PITALUGA 
UGO MARIANO DE SOUZA 

Período: Dia 20 de JULHO de 2018 

Oficial (a): 
REJANE DIAS DE SOUZA 
VANDERLEI MATTE 

Período: Dia 23 de JULHO de 2018 

Oficial (a): 
ANDRÉ LUIZ GOMES BEZERRA 
AERRE FERREIRA BARCELOS 
DARLEY CHAVES 

Período: Dia 24 de JULHO de 2018 

Oficial (a): 
MARIA DA PIEDADE MARACAÍPES DE OLIVEIRA 
SANDRA CRISTINA BARRETO 
ANTONIO CÉSAR SANTOS 

Período: Dia 25 de JULHO de 2018 

Oficial (a): 
SÉRGIO MARQUES ROCHA LIMA 
SIRLENE APARECIDA SILVA  
DUZELINA BENTO DA CRUZ 

Período: Dia 26 de JULHO de 2018 

Oficial (a): 
JOEL FERREIRA DAS NEVES 
JOEL VARJÃO ROSA  
ELIANE DE OLIVEIRA MAGRO 

Período: Dia 27 de JULHO de 2018 

Oficial (a): 
JORGE LUIZ DE MOURA 
REJANE DIAS DE SOUZA 
JULIO CÉSAR GONTIJO 
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Período: Dia 30 de JULHO de 2018 

Oficial (a): 
SANDRO BATISTA PITALUGA 
MILTON JOSÉ BARRETO 
KÁTIA SOCORRO VIANA QUEIROZ MACIEL 

Período: Dia 31 de JULHO de 2018 

Oficial (a): 
WALDECY FRANCISCO DA SILVA  
ANDRÉ LUIZ GOMES BEZERRA 
UGO MARIANO DE SOUZA 

 
Art. 2º - As funções do Porteiro dos Auditórios deverão ser exercidas pelos Oficiais de Justiça 
designados diariamente, sem prejuízo de suas próprias funções. 
 
Art. 3º - O 1º plantonista da escala ficará de plantão na Vara Especializada dos Juizados 
Especiais desta Comarca. Na ausência do mesmo, deverá o seu substituto ficar no plantão. Caso não 
seja possível, por motivo justificável, será substituído pelo próximo meirinho escalado, observando a 
ordem crescente de substituição. O último plantonista da escala ficará de plantão na 1ª Vara 
Criminal. Caso não seja possível, também por motivo justificável, será substituído pelo penúltimo 
plantonista da escala. O servidor Eldo Miranda Lima, Matrícula nº 2324, ficará de plantão na 2ª 
Vara Criminal. Na sua ausência, por motivo justificável, será substituído pelo segundo plantonista 
da escala. 
 
Publique-se, Intime-se e Cumpra-se. 
 
Barra do Garças, 26 de junho de 2018. 
 
DOUGLAS BERNARDES ROMÃO 
JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO 
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRO 

COMARCA DE BARRA DO GARÇAS 
 

EDITAL nº 4/2018/DF 
 
O Doutor DOUGLAS BERNARDES ROMÃO, Juiz de Direito Diretor do Foro desta Comarca de 
Barra do Garças, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, etc... 
 
Torna público o RESULTADO do I Processo Seletivo para Recrutamento dos 
Interessados no Serviço Voluntário de Agente Comunitário de Justiça e Cidadania 
(JUSTIÇA COMUNITÁRIA) – da Comarca de Barra do Garças, MT., da entrevista realizada no 
dia 21 de junho de 2018, em conformidade ao Edital nº 6/2018/JC/PRES, de 25 de janeiro de 2018, 
disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico – MT, Edição nº 10.189, de 30.1.2018 e publicado 
na data de 31.1.2018, e retificado em parte pelo Edital nº 25/2018/JC/PRES, de 27 de março de 
2018, disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico – MT, Edição nº 10.227, de 2.4.2018 e 
publicado na data de 3.4.2018.  
 

CLASSIFICAÇÃO 
 

Classificação Inscrição Nome Nota 
Final 

01 10 LUIZA MARIA TEIXEIRA 
 

83,50 

02 14 AMANDA RAFAELLA LINO DE LIMA 
COSTA 

82,50 

03 12 SAMUEL RODRIGUES DA SILVA  
 

82,50 

04 04 ANA PAULA DA SILVA 
 

82,50 

05 06 FERNANDA SUSIA SANTANA DA 
SILVA 

80,00 

06 13 ANGELA MARIA COSTA 
 

76,00 

07 03 MARCIO HENRIQUE DOS SANTOS 
PORTELA  

76,00 

08 07 MARIA DE FÁTIMA MIRANDA BRITO  75,00 
09 08 KARLA BETANIA SILVA 

PARREIRA 
74,00 

10 01 LETÍCIA ELISA DE OLIVEIRA 
FURQUIM  

74,00 

11 15 SENARA ANGÉLICA DA SILVA  
 

72,50 

 
Observação: 
 
1) O candidato que pretender interpor recurso em relação ao resultado dos classificados deverá 
apresentá-lo nos dias 4 e 5.7.2018; 
2) Para recorrer do resultado dos classificados, o candidato deverá utilizar o endereço eletrônico 
do Fórum: barra.garcas@tjmt.jus.br ou no Protocolo Geral do Fórum da Comarca de Barra do 
Garças; 
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3) O recurso interposto fora do prazo não será conhecido, sendo considerado, para tanto, a data da 
interposição no endereço eletrônico acima indicado ou no Protocolo Geral do Fórum da Comarca de 
Barra do Garças; 

 
4) Os prováveis recursos relativos a este processo seletivo serão analisados e decididos pela 
Comissão do I Processo Seletivo para Recrutamento dos Interessados no Serviço 
Voluntário de Agente Comunitário de Justiça e Cidadania (JUSTIÇA COMUNITÁRIA) – 
da Comarca de Barra do Garças, MT.  

 
5) Não serão conhecidos os recursos sem a identificação da questão e fundamentação clara, 
objetiva e consistente; 

 
6) E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar 
ignorância, expediu-se o presente Edital. 
 
 
Barra do Garças, 29 de junho de 2018. 
 
 
DOUGLAS BERNARDES ROMÃO 
JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO 
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCADE COLIDER 
 
EDITAL N.º 003/2018-JECRIM 

O Excelentíssimo Senhor Doutor Fernando Kendi Ishikawa, Meritíssimo Juiz de 
Direito Diretor da Comarca de Colíder/MT, em em conformidade com o Edital 
N.º 006/2011/PRES, datado de 16/05/2011 e Edital nº 001/2016-JECRIM, 
disponibilizado no DJE 10267, de 04.06.2018, no uso de suas atribuições etc. 

1. Torna pública a RELAÇÃO PRELIMINAR das inscrições deferidas para o 
Processo Seletivo para Credenciamento de Conciliador para a Comarca de 
Colider-MT. 

Nº da 
Inscrição 

Nome do Candidato Nº de 
Identidade 

001 Isaias Antonio Haverluk da Fonseca 2248115-0 
002 Maria Veronica Rodrigues 1709557-3 
003 Meiriele de Oliveira Lima 2690839-5 
004 Rafaela Rodrigues de Oliveira Simone 1474371-0 
005 Fernanda Alves da Silva 1697650-9 
006 Nagilce Lara Xavier 2044199-1 
007 Fernanda Dominschek Hartmann 2246828-5 
008 Haianne Undaiha Ondina Luzatto Medeiros 2239130-4 
009 Daise Roberta de Souza 2135023-0 
010 Natalia Karolina Coelho Silva 2397494-0 
011 Tainara dos Santos Chiotti 1998986-5 
012 Marlon Alberguini Gonçalves 2264700-7 
013 Kamila Borges Silva 2497247-9 
014 Vitor Lara Xavier 2379044-0 
015 Milena de Oliveira Lima 2793978-2 
016 Thais Ribeiro de Freitas 2063126-0 
017 Tayla Varela Shimada 2306118-9 
018 Daili Kesly da Silva Mitsue 2163448-7 
019 Alisson Renan Pereira Damas 2315179-0 
020 Meury Cristina Sartori Bioto 1542480-4 
021 Danielle Sayuri Sasazawa 2360312-7 
022 Daniela Marques dos Santos 18871674 
024 Francislaine Candido de Almeida 2019043-3 
025 Suzana de Lourdes Paglioco 2282132-5 
026 Luiza Calderelli Bonin 2063264-9 
027 Stefani Santos Ladaniski Martins 2360371-2 
028 Elaine de Paula da Silva 2435923-8 
029 Tamiles Silveira Ferreira da Silva 2474569-3 
030 Jessica Abreu dos Santos 2456252-1 
031 Larissa de Rossi dos Santos 2372420-0 
032 João Pedro da Silva Marques 2487536-8 
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033 Leticia Carvalho Peterlini 2205839-7 
034 Jhennyfer Karolyne Ferreira Lima 2306458-7 
035 Sheila Martendal 1975953-3 
036 Fancielly Thayse Aldaves Rocha 1558248-5 
037 Bruno Alencar Custodio 1734560-0 
038 Graziela Candido de Freitas Silva 2251306-0 
039 Dhaiane Silva Bonfim 2161784-8 
040 Delson de Souza 1200769-2 
041 Ariel Saboia Paulino 2758344-9 
042 Eduarda Rayny Almeida 2655534-4 
043 Thaylla Kaoany Sena 2247991-0 
044 Diony Gonçalves de Sousa 1991495-4 
045 Lucas Gonçalves Elias 2411350-6 
046 Claudenir Zeri Mendes de Souza Junior 1793296-3 
047 Elisângela Pereira da Silva 1602721-3 
048 Dhébora Sousa da Silva 14915671-2 
050 Maiza Emanuely Dalazem Pereira 1465110-6 
051 Fernando Salles Micheletti 24158-0 
052 Renata Fernandes 5730958 
053 Hide Abreu Hossoe 2054223-2 

2. Torna pública a RELAÇÃO DAS INSCRIÇÕES INDEFERIDAS para o 
Processo Seletivo de Credenciamento de Conciliador para a Comarca de Colider-
MT, por não cumprir o item 6.3.1 do Edital nº 006/2011/PRES. 

Nº da 
Inscrição 

Nome do Candidato Nº de 
Identidade 

023 Luciano Araujo Jatobá da Silva  09945308-6 
049 Cristiano Gaiva  97176 
054 Leandro Oliveira Kaiser  1449485-0 

3. Ressalta-se que do indeferimento da inscrição caberá pedido de 
reconsideração, acompanhado de prova pré-constituída, dirigido ao Juiz 
responsável pela execução, no prazo de 02 (dois) dias úteis, contados da 
divulgação do resultado, devendo ser entregue no local e horário em que foram 
realizadas as inscrições. 

E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém, no futuro, possa alegar 
ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado no lugar de costume e 
publicado na forma da Lei. Eu, (Ana Maria), Gestora Judiciária, que digitei. 

Colider/MT, 29 de junho de 2018. 

Fernando Kendi Ishikawa  
Juiz de Direito 
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE COLNIZA 
 

PORTARIA Nº 37/2018-DF 
 
O RICARDO FRAZON MENEGUCCI, MM. Juiz de Direito Substituto e Diretor do Foro da 
Comarca de Colniza, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, etc. 
 
CONSIDERANDO a necessidade de dar cumprimento às determinações da Consolidação das 
Normas da Corregedoria Geral da Justiça, que institui o Serviço de Plantão Judiciário no Estado 
de Mato Grosso; 
 
CONSIDERANDO as determinações contidas no Provimento nº 10/2016/CM, de 6.5.2016, que 
estabelece o Plantão Regional no Primeiro Grau de Jurisdição do Poder Judiciário do Estado de 
Mato Grosso nos finais de semana e feriados, bem como o plantão semanal; 
 
R E S O L V E: 

 
Art. 1° - Responderão no plantão dos finais de semana, feriados e semanal, durante o período de 
01 á 31 de julho 2018,  os seguintes servidores conforme escala abaixo; 

 
LOTAÇÃO: VARA ÚNICA/JUIZADO ESPECIAL 

 
DIA SERVIDOR (A) CARGO TELEFONE EMAIL 
01 á 
06 

Mayara Adriano Gestora Geral 
de 1° 

Entrância 

(66) 99221-
4245 

mayara.adriano@tjmt.jus.br 

07 á 
13 

Gustavo Teodoro 
de Souza 

Gestor 
Administrativo 

3 

 (66) 99221-
4245 

gustavo.souza@tjmt.jus.br 

14 á 
20 

Vivian Paula 
Vieira  

 

Técnica 
Judiciária 

 (66) 99221-
4245 

vivian.vieira@tjmt.jus.br 

21 á 
27 

Magnum de 
Figueredo 
Marisco 

Analista 
Judiciário 

(66) 99221-
4245 

mmarisco@hotmail.com 

28 á 
31 

Evelyn de A. 
Ayres 

Analista  
Judiciária 

 (66) 99221-
4245 

evelyn.ayres@tjmt.jus.br 

 
 

CENTRAL DE MANDADOS 
 

DIA SERVIDOR 
(A) 

CARGO TELEFONE EMAIL 

01 á 06 Fernando Kreuz 
Dallagnol 

Oficial de 
Justiça 

(66) 98462-7550 fernando.dallagnol@tjmt.jus.br 

07 á 13 Márcia Castro de 
Ornellas 

Oficiala de 
Justiça 

(66) 98121-6780 marcia.ornellas@tjmt.jus.br 

14 á 20 Rafaela da Silva 
Souza 

Oficiala de 
Justiça 

(66) 98135-6033 rafaelasouza@tjmt.jus.br 

21 á 27 Márcia Castro de 
Ornellas 

Oficiala de 
Justiça 

(66) 98121-6780 marcia.ornellas@tjmt.jus.br 
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28 á 31 Rafaela da Silva 
Souza 

Oficiala de 
Justiça 

(66) 98135-6033 rafaelasouza@tjmt.jus.br 

 
 

PLANTÃO REGIONAL - JUÍZES  POLO X 
 

DIA JUIZ (A) 
01/07 VAGNER DUPIM DIAS-JUÍNA - 3º VARA 
02/07 RICARDO FRAZON MENEGUCCI – VARA ÚNICA DE COLNIZA 

07 e 08  PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA - JUARA- 3º VARA  
14 e 15 FABIO PETENGIL – 1° VARA DE JUINA  
21 e 22 VAGNER DUPIM DIAS-JUÍNA - 3º VARA 
28 e 29 DAIANE MARILYN VAZ  - VARA ÚNICA DE ARIPUANÃ 

 
Art. 2º - O Serviço de Plantão Judiciário funcionará aos sábados, domingos e feriados, bem como 
o plantão semanal para atendimento de medidas urgentes. 

 
§ 1º O Plantão de final de semana iniciar-se-á após o horário final do expediente das sextas-feiras 
e vésperas de feriados e terá o seu término no início do horário de expediente do primeiro dia útil 
subsequente.  

 
§ 2º O Plantão semanal iniciará após o encerramento do expediente forense do primeiro dia útil da 
semana, encerrando-se no início do expediente do último dia útil, sendo de atribuição dos Juízes 
de suas respectivas Comarcas/Varas, não funcionando o plantão regional. 

 
Art. 3º - O Juiz plantonista do Polo iniciará o seu plantão de final de semana e feriado após o 
horário final do expediente das sextas-feiras e vésperas de feriado e terá o seu término no início 
do horário de expediente do primeiro dia útil subsequente, quando iniciará o Plantão Judiciário 
do Juiz Plantonista da Comarca. 

 
Art. 4° - Deverá  permanecer no prédio do Fórum, das 13h00 às 17h00,  nos sábados, domingos e 
feriados, o servidor escalado para o plantão judiciário. 

 
Art. 5º - Envie-se cópia ao Ministério Público, a Subsecção da OAB, aos Senhores Delegados 
de Polícia, com ciência  pessoal aos servidores escalados. 

 
 

Colniza/MT, 29 de junho  de 2018. 
 
 
 

RICARDO FRAZON MENEGUCI  
Juiz de Direito Substituto e Diretor do Foro 
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE ROSÁRIO OESTE 
 
EDITAL N.º 10/2018/DF 

 
O Doutor Ricardo Nicolino de Castro, MM. Juiz de Direito Diretor do Fórum da Comarca 
de Rosário Oeste, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais e na forma do 
item 1.1, do edital n. 01/2018/DF, etc. 

 
Torna público pela ordem de classificação a relação dos habilitados para 
Credenciamento de Conciliador(a) da Comarca de Rosário Oeste, de acordo com o 
estabelecido pelo Edital nº 01/2018/DF de 19.04.2018. 

 
N°  INSCRIÇÃO IDENTIDADE NOME DO CANDIDATO(A) NOTA SITUAÇÃO 

014 40686678-8 – MT  SALMA YUNES KHALIL 98,00 HABILITADA 

023 2357373-2 – MT  MARCOS AUGUSTO VASCONCELLOS  88,00 HABILITADO 

021 1073172-5 – MT  PAULO HENRIQUE GASPAR DA SILVA 82,00 HABILITADO 

012 1151207-5 – MT  JEAN  PAULO MIRANDA SOARES 82,00 HABILITADO 

027 1867826-2 – MT  THAMINNE S. CASTRO 80,00 HABILITADA 

003 1475442-8 – MT  CARLA REGINA ARAUJO BRANDOLFF 78,00 HABILITADA 

022 2165403-4 – MT  JOSILDO NEVES NERIS 76,00 HABILITADO 

030 2040568-5 – MT  MARCELO VITOR PETRAZZINI  70,00 HABILITADO 

018 1846549-8 – MT  JORGE LUIS DA SILVA CUNHA  70,00 HABILITADO 

005 9889043-0 – MT  THALYNE I. ALMEIDA RIBEIRO    70,00 HABILITADA 

020 1605229-3 – MT  THAYNA DE SOUZA BELÉM    68,00 HABILITADA 

025 3071849-0 – MT  ADRIANA F. DE CARVALHO ORMOND    66,00 HABILITADA 

002 169184-79 – MT  JULIANA CRISTINA V. DE ARRUDA   64,00 HABILITADA 

001 2466489-8 – MT  GLAUCIO GARCIA COUTINHO   64,00 HABILITADO 

008 2488247-0 – MT  BIANKA VENÂNCIO LARH  64,00 HABILITADA 

007 1087914-5 – MT  JOSÉ FABRICIO S. R. DA CONCEIÇÃO  62,00 HABILITADO 

015 2.373.762 – MT  VANESSA JUNIFFER C. MESQUITA 62,00 HABILITADA 

010 2464277-0 – MT  MARIELLE FREIRE M. DE ABREU 52,00 HABILITADA 

026 2313589-1 – MT  ELIZIA GARCIA COUTINHO  52,00 HABILITADA 

006 1573073-5 – MT  GILMARA N.  OLIVEIRA MODESTO 48,00 REPROVADA 

019 001609107 – MT  GRAZIELE DE JESUS SANTOS  46,00 REPROVADA 

013 1429501-6 – MT  LAURA LUCIA DA SILVA  42,00 REPROVADA 

028 1108662-9 – MT  CHRISTIANE BORRALHO PAES DE 

BARROS 

28,00 REPROVADA 

 
E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar 
ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado no lugar de costume e publicado 
na forma da Lei. Eu (Ceila Consuelo Carvalho Martins) Gestora Geral que digitei.Rosário 
Oeste - MT, 26 de Junho de 2018 
      
RICARDO NICOLINO DE CASTRO 
Juiz de Direito 

Disponibilizado - 04/07/2018 Diario da Justiça Eletrônico - MT Ed. n.10287 Caderno de Anexos - 12 de 15



 
ESTADO DE MATO GROSSO 

PODER JUDICIÁRIO 
COMARCA DE SAPEZAL 

 
 

 
GABARITO PRELIMINAR  
 
PROCESSO SELETIVO PARA CREDENCIAMENTO DE JUIZ LEIGO 
 
A Central de Administração do Fórum da Comarca de Sapezal/MT torna público o Gabarito 
Preliminar do Processo Seletivo para Credenciamento de Juiz Leigo desta Comarca, realizado 
no dia 30/06/2017, em conformidade com o Edital nº 004/2018-DF – publicado no DJE nº 
10246 em 27/04/2018. 
 
 
O prazo para interposição de recurso contra o Gabarito Preliminar será nos dias 05 e 
06/07/2018, no Fórum da Comarca de Sapezal/MT; 
 
O Gabarito Definitivo da prova será divulgado no dia 10/07/2018, no Fórum da Comarca de 
Sapezal/MT. 
 
Resultado 
A Publicação do Resultado Final, bem como a Classificação dos Candidatos Aprovados 
será até o dia 25/07/2018. 
 
Endereço do Fórum:  Avenida Piramboia, 800 – Bairro Centro  - Sapezal/MT  
 

 
 

FOLHA DE RESPOSTAS DEFINITIVA DA PROVA OBJETIVA 

 

QUESTÃO / 
RESPOSTA 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

7 
 

8 
 

9 
 

10 
 

 
 

QUESTÃO / 
RESPOSTA 

11 
 

12 
 

13 
 

14 
 

15 
 

16 
 

17 
 

18 
 

19 
 

20 
 

 

 

A B C 

A B C D 

B C D 

A B C D 

A B C D 

A B C D 

A B C D 

A B C D 

A B C D 

A C D 

A B C D 

A B C D 

A B C D 

A B C D 

A B C D 

A B C D 

A B C D 

A B C D 

A B C D 

A B C D 

A 

B 

D 
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE VILA BELA DA SANTÍSSSIMA TRINDADE 
 

 
PORTARIA Nº 25/2018-DIRETORIA 

  
O Excelentíssimo Senhor Leonardo de Araujo Costa Tumiati, Juiz de Direito em 
Substituição Legal da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade - Estado de Mato 
Grosso, no uso de suas atribuições legais, 
                       
Considerando as aplicações de provas do Processo Seletivo para Estágio Curricular 
Remunerado de Nível Médio e Superior realizadas no dia 1º de Julho de 2018, torna público, 
em cumprimento ao disposto no Edital nº 014/2012/GSCP e Edital 01/2018, o Gabarito 
Preliminar do Processo Seletivo para Estagiários de Nível Médio e Superior desta Comarca. 

 
Considerando a Ata de Ocorrências, a presente Comissão de Apoio ao Processo Seletivo, 
entende por tornar nulas especificamente as questões de números 21, 27 e 35 do Caderno 
de Prova - Nível Médio, em razão das duas primeiras terem alternativas a mais do que a 
constante na folha de respostas e a última, cujo objeto restringe-se a erro de digitação o que 
causou confusão, tornando impossível a sua resolução. 

 
                                    GABARITO NÍVEL MÉDIO 
 

01 D  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21 NULA 
02 A 22 A 
03 A 23 D 
04 A 24 B 
05 A 25 D 
06 B 26 C 
07 B 27 NULA 
08 C 28 A 
09 B 29 C 
10 B 30 D 
11 C 31 A 
12 C 32 A 
13 D 33 C 
14 C 34 B 
15 A 35 NULA 
16 C 36 B 
17 A 37 B 
18 C 38 C 
19 B 39 D 
20 D 40 A 

 
                                      

GABARITO NÍVEL SUPERIOR 
 

 

01 C  21 C 
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02 D  
 
 
 
 
 
 
 
 

22 D 
03 A 23 B 
04 B 24 D 
05 C 25 A 
06 B 26 D 
07 C 27 A 
08 B 28 B 
09 D 29 C 
10 B 30 B 
11 A 31 D 
12 D 32 A 
13 D 33 B 
14 B 34 A 
15 D 35 D 
16 B 36 A 
17 C 37 C 
18 C 38 D 
19 D 39 C 
20 C 40 A 

 
 
Caberá recurso contra o Gabarito Provisório da Prova Objetiva, devidamente formalizado, por 
escrito, na Diretoria Administrativa do Fórum da Comarca de Vila Bela da Santíssima 
Trindade-MT, no período das 13 horas do dia 03/07/2018 até às 19 horas do dia 
04/07/2018. Não serão aceitos os pedidos de recurso feito por meios diversos do exposto no 
presente Edital, bem como, os protocolados fora do prazo descrito. Se do exame dos recursos 
resultarem anulação de questão, a pontuação correspondente a essa questão será atribuída a 
todos os candidatos, independentemente de terem recorrido. 
 
E, para que chegue ao conhecimento de todos, e ninguém no futuro possa alegar ignorância 
expediu -se o presente Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma da 
Lei. 

 
Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, 02 de julho de 2018. 

 
 

Leonardo de Araujo Costa Tumiati 
Juiz de Direito e Diretor do Foro em Substituição Legal 
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